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I.Hinder die door mest-engierverspreiding kan worden veroorzaakt.
Inverschillende gebieden van de EEG,maar ook elders,zijn de veebezettingen per hectare cultuurgrond sterk toegenomen of nog steeds aan
het toenemen.Maatschappelijke,economische en technologische ontwikkelingen inde laatste decennia liggen hieraan ten grondslag. Zo opende
een betere exploitatie van het grasland de mogelijkneid de rundveebezetting op te voeren. Daarnaast vergrootten technologische ontwikkelingen
de produktiviteit per arbeidskracht. Opde kleine gemengde bedrijven
waar vanouds ook varkens,mestkalveren en pluimvee werden gehouden ontstond hierdoor een arbeidsoverschot met alsgevolg afvloeiing vanarbeidskrachten en een belangrijke vermindering van het aantal bedrijven.
De inde landbouw werkzaam gebleven bedrijfshoofden probeerden door
schaalvergroting op hun bedrijven een aan dat van andere beroepen gelijkwaardig arbeidsinkomen te verwerven.Waar dat niet,of in onvoldoende
mate kon worden gerealiseerd door middel van areaaluitbreiding,werd
gekozen voor intensivering.
Voedertechnisch bezien wordt de veebezetting van een bedrijf,door
het beschikbaar komen van mengvoeders die qua prijs en kwaliteit kunnen
wedijveren met de op het bedrijf geproduceerde voedermiddelen,niet meer
beperkt door het beschikbare areaal voedergewassen. Door de preventieve
ziektebestrijding spelen ook de veterinaire bezwaren tegen het houden van
grote aantallen dieren een minder belangrijke rol. Bemesting-technisch
bezien ontstond evenwel een ontkoppeling van veebezetting,en daarmede
van de mestproduktie,en het beschikbare areaal cultuurgrond voor deverwerking van de mest.Wanneer dergelijke situaties incidenteel voorkomen
zijn zij niet verontrustend. Indenaaste omgeving kunnen dan nog voldoende afzetmogelijkheden worden gevonden voor deovertollige mest.
Als gevolg van een vaak historisch gegroeide situatie en de eisen
van toeleverende en verwerkende industrieën,ontstonden echter concentratiekernen van intensieve veehouderijbedrijven met een niet aan grond
gebonden produktie (varkens,pluimvee),die verschillende vormen van
hinder veroorzaken. Behalve voor het probleem van de stank wordt vooral
aandacht gevraagd voor de hinder die ontstaat door mestoverschotten.
Alleen de problematiek hiervan wordt indit rapport behandeld.Mestoverschotten kunnen leiden tot overdosering op het beschikbare areaal grond

met mogelijk gevolgen voor bodem,gewas,dier engrond-en oppervlaktewater. Dit gevaar wordt inde hand gewerkt doordat men uit arbeidstechnische
overwegingen van de gescheiden bewaring van mest en gier is overgeschakeld op degemengde. Dealdus verkregen vloeibare mest kan wegensbeperkte opslagcapaciteit slechts gedurende een korte tijd worden bewaard.
Bovendien isdemeststofwaarde ervan lager dan van de vaste mest waardoor transport over grotere afstanden algauw niet meer rendabel is.

Deproblematiek van zware enexcessieve bemestingen met dierlijke
mest zal zich niet voordoen op veeteeltbedrijven die zelf de benodigde
voedermiddelen verbouwen.Met demest die dan ontstaat,recirculeert een
belangrijk deel van de door degewassen opgenomen mineralen.Alleen de
verliezen,ontstaan door de verkoop vanprodukten,en door vervluchtiging
(stikstof),uitspoeling in,en afspoeling over degrond moeten worden
gecompenseerd met aangekochte meststoffen van organische of anorganische
oorsprong.

Mogelijke overbemestingsproblemen op deze bedrijven zijn te wijten aan een
onzorgvuldig bemestingsbeleid en kunnen worden voorkomen door de mest over
het gehele areaal cultuurgrond van het bedrijf te verspreiden.

Wanneer echter een toenemende veebezetting voor een belangrijk deel
of zelfsgeheel gerealiseerd wordt op basis van aangekocht ruwvoer en
krachtvoer ontstaat er een belangrijk positief saldo aan plantevoedende
stoffen op de mineralenbalans van het bedrijf. Indien de overtollige mest
naar andere bedrijven,waar dit saldonegatief is,kan worden afgevoerd,
behoeft men zich vanuit een oogpunt van grond- en waterverontreiniging
geen zorgen te maken. Een dergelijke situatie zal zich voordoen wanneer
een intensieve veehouderij gelegen istussen bedrijven met grote arealen akker-,
tuin of wijnbouw. Voor de overtollige mest kan dan nog vrij gemakkelijk
een bestemming worden gevonden. Het moderne graslandbedrijf met een ruim
gebruik van krachtvoer isdaarentegen nauwelijks meer in staat mest van
andere dieren dan de eigen rundveestapel te verwerken. Graslandgebieden
zijn daarom in feite minder geschikt voor het vestigen van niet aan grond
gebonden takken vanveehouderij.

Het probleem van demestoverschotten wordt acuut wanneer concentraties
van intensieve veehouderijen ontstaan ingebieden met een groot areaal
grasland (in de laatste jaren ontstond om economische redenen de tendens
bouwland ingrasland om te zetten). Deafzet van overtollige mest inde
naaste omgeving wordt dan moeilijk. Inplaats van nog geld te ontvangen
bij verkoop van mest zal de veehouder deze eerst kosteloos ter beschikking
moeten stellen aan verder weg wonende boeren.Wanneer de afvoerafstanden
nog groter worden,zal hij zelfs een deel van detransportkosten voor
zijn rekening moeten nemen of andere kosten moeten maken voor de verwerking van de mest. Inbeide laatste gevallen rijst de vraag hoeveel mest
de beschikbare grond kan verwerken zonder schadelijke gevolgen voor plant
en dier,desnoods met toepassing van bepaalde technieken van verspreiden
en onderwerken,maar ook in hoeverre deze hoeveelheden op korte en lange
termijn ecologisch verantwoord zijn.Opeen gegeven ogenblik zal misschien
zelfs overwogen moeten worden de hoeveelheden dierlijke mest per hectare
cultuurgrond, c.q. de hiermee overeenkomende veebezetting,te gaan
reglementeren.

In deze nota zal worden uiteengezet hoe vanuit het landbouwkundig
onderzoek tegen de hierboven genoemde problemen wordt aangekeken.

II. Uitwerking en bespreking van een wetenschappelijke basis voor het
beperken van de mest-engierverspreiding op LandbouwgrondInleiding
Met toenemende giften dierlijke mest neemt in het algemeen de opbrengst
van de landbouwgewassen toe. Het effect van een verdere stijging van de gift
wordt echter steeds kleiner tot nihil en kan zelfs omslaan in een daling.
Andere aspecten,zoals kwaliteit en de ziektegevoeligheid van de gewassen,
kunnen reeds eerder nadelig worden beïnvloed. Ook inecologische zin wordt
gedacht aan negatieve effecten en wel door verontreinigingen van de bodem
(ongewenste accumulatie en omzettingen met bepaalde bestanddelen uit de mest)
en van grond- en oppervlaktewater.
Detoelaatbare belasting van de bodem met dierlijke mest zou kunnen worden
vastgesteld op basis van zowel een economisch optimum als van een minimale
verontreiniging vangrond en water.Zolang de toelaatbare hoeveelheid volgens
het eerste uitgangspunt lager ligt dan volgens het andere is er weinig reden tot
bezorgdheid en behoeft geen reglementering van de bemestingshoeveelheden te
worden overwogen. Indeze situatie zullen economische motieven resulteren in
uit milieu-oogpunt aanvaardbare mestgiften.
De situatie verandert wanneer het economisch optimum hoger ligt dan de
drempelwaarde,waarboven verontreiniging van de bodem en/of water kan optreden.
Deze drempelwaarde noemen wegemakshalve het ecologisch optimum. Het probleem
wordt ernstiger naarmate de verkoopwaarde van de mest daalt en zelfs tot
negatief gaat evolueren,doordat voor de afvoer van mest van het bedrijf moet
worden betaald. Of en in welke mate het economisch optimum boven het ecologische ligt vormt de baisvraag van dit hoofdstuk.
Het economisch optimum ligt bij die mesthoeveelheid,waar het verschil
in financiële opbrengst van de gewassen en de bij verkoop te behalen prijs
voor de mest maximaal is. In figuur1 wordt dit aangegeven met de punten
P1, P2en P3voor eanprijs van respectievelijk> 0 , 0 en<0 geldeenheden.
Bij een positieve verkoopwaarde van de mest leiden giften hoger dan P1 als
gevolg van de afnemende meeropbrengst tot een daling van de winst. Naarmate
de voor demest temaken prijs dichter bij 0 ligt nadert het economisch optimum het fysiologische (P2).Zodra de mestproducent voor de afvoer van
zijn mest moet gaan meebetalen verschuift het verder in de richting van P3.

Voor een veehouder die ineen overschotsituatie komt te verkeren wat
betreft de verwerking van de dierlijke mest op eigen grond doen zich dus
de volgende mogelijkheden voor :
De economisch optimale mestgift hangt voor hem af van de geldelijke
waarde van de mest,te meten aan de prijs bij verkoop. Krijgt hij niets voor
demest of moet hij zelfs voor de afvoer of de vernietiging betalen,dan
ligt voor hem de op zijn eigen bedrijf toe te passen hoeveelheid bij resp.
?2e n p v °f verder naar rechts naarmate de kosten voor afvoer hoger worden.
Indien de mest niets opbrengt,maar wel gratis wordt afgehaald,zal de veehouder alle mest moeten afvoeren die de hoeveelheid overeenkomende met de
situatie P-,(fysiologisch optimum)te boven gaat.Zou hij dit niet doen,
dan daalt zijn opbrengst en lijdt hij geldelijk verlies. In het geval tenslotte dat de mest wel een prijs opbrengt,moet de veehouder,zuiver
economisch redenerend,de toe te passen hoeveelheid mest tot de situatie
bij P.,beperken en het overtollige deel verkopen.Zou hijmeer toedienen,
dan daalt zijn winst uit degewasproduktie.
Een akkerbouwer die kunstmest of dierlijke mest aankoopt,handelt
volgens dezelfde gedragslijn. Naarmate de kostprijs van de meststof lager
is,verschuift de economisch optimale gift van links naar rechts,inde
richting van P->.In het fictieve geval dat hem nog geld toe zou worden
gegeven,zou hij zelfs tot bijv. P-,kunnengaan.
Bij het overwegen van een reglementering van de mesttoediening zal men
in het bijzonder aandacht schenken aan de ligging van het fysiologisch optimum ten opzichte van het ecologische. Niet alleen lijkt het eerste een naar
tijd en plaats stabielere grootheid dan het economische en daardoor wellicht
gemakkelijker te hanteren,maar ook zijn de economische- en fysiologische
optima inmestoverschot-situaties veelal identiek. Zo is althans voor een
van de meest bij de problematiek van mestoverschotten betrokken Nederlandse
provincies bekend,dat van debedrijven met mestafvoer in 1971 bij produktie
van vaste mest ruim 63%en bij die van dunne mest ruim 80%,mest reeds kosteloos ter beschikking moesten stellen*) (situatie P2 in de figuur).
*)

Verslag mestenquête op varkens- enpluimveebedrijven in Noord-Brabant.
Consulentschap voor de varkens-en pluimveehouderij in Noord-Brabant en
Zeeland,1972.
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F i g . 1. S c h e r r a t i s c h e w e e r g a v e van de l i g g i n g v a n de e c o n o m i s c h
o p t i m a l e m e st h o e v e e l h e i d in a f h a n k e l i j k h e i d van de g e l d o p b r e n g s t
van de m e s t bij v e r k o o p .

Het isdenkbaar,dat naarmate demestafzet inde regio moeilijker wordt
ten gevolge van een verder toenemende veeconcentratie,de afvoer over grotere
afstanden zalmoeten plaatsvinden of technieken moeten worden ingezet om de
mest op een andere wijze te verwerken of zelfs geheel of gedeeltelijk te
vernietigen. Dehiermee gepaard gaande hogere kosten zullen dan geheel of
voor een deel ten laste komen van de mestproducent,waardoor de mest voor hem
een negatieve handelswaarde verkrijgt. Een aanzet van een ontwikkeling in
deze richting werd inbovengenoemde enquête eveneens reeds geconstateerd,
waar in 8% van de gevallen voor de afvoer betaald moest worden.
Het gebruik van het fysiologisch optimum voor het vaststellen van toelaatbare mesthoeveelheden biedt het voordeel dat bij dit punt ook de maximale voedselproduktie kan worden gerealiseerd. Ook iste verwachten,dat bij
overschrijding van juist dit optimum een verscherping van de conflictsituatie
met milieubelangen zaloptreden,temeer omdat organische meststoffen bestaan
uit een conglomeraat van bestanddelen. Het eerst limiterend optredend element
kan daardoor tot gevolg hebben een overdosering met andere,die weliswaar in
landbouwkundig opzicht niet schadelijk behoeven te zijn,maar uit een oogpunt
van milieverontreiniging op den duur misschien wel.

Debovenstaande inleiding geeft aanleiding de volgende vragen tebestuderen :
Welke hoeveelheden dierlijk mest zijn verantwoord vanuit een naar
kwantiteit en kwaliteit maximale gewasproduktie ?

Welke hoeveelheden zijn vanuit een oogpunt van bodemverontreiniging
toelaatbaar ?

Welke hoeveelheden zijn qua verontreiniging van grond- enoppervlaktewater acceptabel ?

Deze vragen zullen in de volgende paragrafen worden behandeld.

1.Hoeveelheden dierlijke mest die vanuit het oogpunt van gewasproduktie
optimaal zijn.
Indit hoofdstuk gaat het om de voor een maximale gewasproduktie vereiste hoeveelheden dierlijke mest bijtoepassing waarvan de chemische samenstelling van het gewas geen risico's oplevert voor de gezondheid van mens en
dier. Nadelige effecten die door accumulatie van voedingsstoffen inde
grond of in het grond- en oppervlaktewater op den duur eventueel kunnen optreden,komen elders indit rapport ter sprake.

1.1.Bouwland
Overmaat stikstof heeft bijde meeste akkerbouwgewassen een negatief
effect :legering bij granen,verlaging van het drogestof- en zetmeelgehalte
bij aardappelen,verlaging van het suikergehalte en sapzuiverheid bij suikerbieten,nitraataccumulatie ingroenten. Dit isniet,of in veel mindere
mate het geval bij overdosering met kalium, indien het gewas althans over
voldoende magnesium kan beschikken. Een uitzondering hierop vormen fabrieksaardappelen,waarvan het zetmeelgehalte door te hoge kaliumgiften ongunstig
wordt beïnvloed. Bij bieten wordt de verwerking tot suiker door overmaat
kalium bemoeilijkt. Schade door overmaat fosfaat bij akkerbouwgewassen is
een weinig voorkomend verschijnsel. Inde fruitteelt en bosbouw zijn enkele
gevallen van door overmaat fosfaat geïnduceerd zink-en kopergebrek bekend
(Mulder enButijn, 1963;Oldenkamp en Smi1de, 1966),en in de maisteelt
van zinkgebrek (VSA).
Opgrond van het voorgaande lijkt het acceptabel de toelaatbare hoeveelheden dierlijke mest voor akkerbouwgewassen af te stemmen op hun stikstofbehoefte,daarbij een (mogelijke)overdosering met fosfaat en kalium voor
liefnemend. Bij fabrieksaardappelen kunnen zowel te hoge stikstof- als
kaliumgiften tot opbrengstdepressies leiden. Debehoefte (tolerantie) grenzen
voor deze voedingsstoffen verschillen weinig,nl. 150-200 kg N,resp.K^O
per ha. Demeest gangbare mestsoorten (met uitzondering van rundveedrijfmest)
bevatten ongeveer gelijke gehalten aan werkzame stikstof en kalium,zodat het
weinig verschil uitmaakt welk element alsnorm wordt gekozen.
Onder de stikstofbehoefte van eengewas wordt hier verstaan de optimale
hoeveelheid stikstof,in de vorm van kunstmest,benodigd voor een maximaleoogst
(aardappelen,suiker,graan etc.)entoegediend op een tijdstip (voorjaar)dat
de verliezen onder de heersende klimatologische omstandigheden minimaal zijn.

DeODtimale stikstofgiften variëren met het bodemtype (organische stof,
structuur,diepte bewortelbare Laag),de bedrijfsvoeHng (organischestofregiem)en de klimatologische omstandigheden (regenval,temperatuur),zie
Kuipers (1961). Voor deomrekening van de optimale stikstofgiften op de toelaatbare hoeveelheden dierlijke mest wordt daarom gebruik gemaakt vangemiddelden,berekend uit de resultaten van een groot aantal veeljarige proefvelden.
Deop die wijze voor Nederland verkregen gegevens zijn weergegeven in tabel 1.
Deoptimale stikstofgift voor een bouwplan kan gemakkelijk worden berekend door deoptimale giften voor de verschillende gewassen te vermenigvuldigen met hun aandeel (alsdecimale fractie) in het bouwplan en deze produkten
te sommeren.

Tabel 1. Gemiddelde optimale stikstofgiften (kg Nper ha)voor
verschillende gewasssen inveeljarige proefvelden.

kleigrond

Consumptieaardappelen

215

zandgrond

190
160

Fabrieksaardappelen
Suikerbieten

130

170

Tarwe

125

170

90

105

Handelsgewassen

150

150

Snijmais

200

200

Kunstweiden (alleen maaien)

450

450

Gerst/haver/rogge

Voor de Nederlandse zandgronden (bouwland)met 12%consumptieaardappelen,
14% suikerbieten,3% tarwe,37%andere granen,1% handelsgewassen,27%
snijmais en 6% kunstweide bedraagt de optimale stikstofgift :190x0,12 +
170x0,14 + 170x0,03 +105x0,37+ 150x0,01 + 200x0,27+450x0,06=
173 kg per ha.

Op analoge wijze kan voor kleigrond met bijvoorbeeld 25% consumptieaardappelen, 25%suikerbieten,25%tarwe,10%overige granen,10%handelsgewassen en 5% kunstweide een optimale stikstofgift van 164 kg per ha worden
berekend. Als uitersten kunnen worden aangehouden ongeveer 110 en 200 kgN
per ha,voor bouwplannen met resp. 100%granen en 100%hakvruchten (snijmais), zowel op zandgrond als op kleigrond. In landen of streken met een
ten opzichte van Nederland veel geringere of grotere hoeveelheid winterneerslag mag vanwege de daaraan gekoppelde verschillen in N-uitspoeling een
kleinere resp.groter N-behoeftevan de gewassen verwacht worden. Bij een
overvloedige neerslag van bijv. 300-400mm indeperiode van november tot en
met februari kan de behoefte25kg Nper ha hoger liggen,bij een geringe
neerslaghoeveelheid van minder dan 150mm ongeveer 50 kg lager. Dergelijke
verschillen zijn echter binnen de EEG niet te verwachten (zie tabel 25in
hoofdstukIII).

Met behulp van de in Nederland gebruikte "Adviesbasis voor Landbouwgronden" kan voor het bouwland op zandgrond eengemiddelde fosfaat-en
kalibehoefte van resp.67,8 kg P->0_en 108,5 kg K2O per hectare worden
berekend;voor kleigronden bedraagt de gemiddelde behoefte resp. 61,5kg
P2O,-en 102,5 kg K^Oper hectare. Dit allesgeldt indien de bemestingstoestand van de grond als "goed" wordt gekwalificeerd.

Intabel 2wordt de produktie en samenstelling van de belangrijkste
soorten mest per dier vermeld. Voor rundveedrijfmest heeft de produktie
betrekking opéén volwassen melk- of vleesdier gedurende het gehele jaar,voor
de andere dieren eveneens op jaarbasis,per dierplaats,waarbij één plaats
voor mestvarkens, legkippen,slachtkuikens enmestkalveren resp.
2,2,1,5,5en 2,2 afgeleverde dieren per jaar vertegenwoordigt.

Demestproduktie vanpinken (tot ca. 1jaar)en van drachtige pinken,
alsmede stieren (tot ca. 2jaar)kan op 0,5 resp.0,7 maal die van volwassen dieren worden gesteld.Alsmestvarkens gelden alle als zodanig aangemerkte varkens enbiggen dieniet meer bij de zeug zijn. De mestproduktie
van zeugen en volwassen beren komt overeen met die van 2,5 varkensplaats.
Demestproduktie van fokzeugen is ongeveer 1,25 maal die van mestvarkens.
Demestproduktie van legkippen jonger dan 5maanden wordt gesteld op 0,3
maal die van volwassen hennen.

Tabel 2.Produktie en samenstelLing van verschillende soorten dierlijke mest (volgens
Nederlandse gegevens).
Produktie en samenstelling gebaseerd opgebruiksklare mest (opslagtermijn
1 - 2 maanden).

Produktie Droge
stof

Organische

kg
Rundveedrijfmest
Varkensdrijfmest

*) 20.200
**)
1.600

%

%

%.

95

60

4,4

80

63

7,0
9,0

K20

P

N

stof

2°5

%

kg

89

2,0

40

11,2

4,7

7,5

4,0

6,4

9,4

0,75

4,5

0,36
0,36

kg

°k

kg

5,0 100

Kippedrijfmest

***)

80

160

115

Kippemest ( v a s t )

***)

40

322

230

12,5

0,50 18,7

0,75

9,0

Kuikenmest ( v a s t ) * * * * )

7

560

460

23,0

0,16 21,0

0,15

16,0

0,11

Kalverdrijfmest * * * * * )

2.200

20

15

3,0

6,6

2,9

2,4

5,3

0,72

1,3

*)één volwassen rundper jaar
**)per varkensplaats =2,2 afgeleverde dieren perjaar
***)één legkip per jaar
****)per mestkuikenplaats =5,5 afgeleverde kuikens perjaar
*****)p e r mestkalverplaats =2,2 afgeleverde kalveren perjaar
Deproduktie aan,en degehalten indierlijke mest hangenniet alleen van de
diersoort af,near ook van de voeding en het systeem van mestwinning en
-bewaring. Variaties hierin kunnen oorzaak zijn van verschillen indesbetreffende literatuurgegevens.
Eenbelangrijk element bij de samenstelling vormt de mate van verdunning met
water bijdunne mest envan indroging bij vaste mest.Voorts speelt deverteringsduur van de vaste mestsoorteneen rol.Hierdoor ontstaan uiteenlopende
drogestofgehalten en minerale samenstellingen inde mest diealleen doorbemonstering kunnen worden vastgesteld. Eengemiddelde samenstelling isdus
een vrijglobale norm. Voor demeesteelementen kan deproduktie per dier
indemest betrekkelijk nauwkeurig worden berekend op basis van deopgenomen
hoeveelheid voergedurende hungroeiperiode.Alleen bij stikstof kunnenbelangrijke afwijkingen optreden tengevolge van verschillen instikstofver—
vluchtiging gekoppeld aan de wijze van mestwinning,-bewaring en-behandeling.
Bijgemengde bewaring zijn de verliezen aanmerkelijk minder dan bijgescheiden bewaring.Bij deze laatstenemen zij toe met degebruikte hoeveelheid
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strooisel.Een belangrijke verlaging van het stikstofgehalte kan voorts
optreden bij het beluchten van dunne mest (stankbestrijding)en bij de verschillende vormen van biologische afbraak.
Het een en ander impliceert dat men alnaar gelang de bedrijfsomstandigheden
temaken kan hebbenmet sterk afwijkende samenstellingen van de mest t.o.v.
de intabel 2vermelde Nederlandse gemiddelden,zeker wat de stikstof
betreft.
Met degegevens van tabel 2kunnen de rundvee-equivalenten voor de
mest van andere diersoorten worden berekend voor de verschillende bestanddelen,zie tabel 3.

Tabel 3. Rundvee-equivalenten voor mest van andere diersoorten berekend
voor de verschillende bestanddelen.

Rundvee

Varkens-

Kippemest :

Kuiken

Kalver

1volwas-

drijfmest:

aantal leg-

mest (vast):

drijfmest :

sen dier

aantal

kippen

aantal

aantal

varkens-

mestkuiken-

mestkalver-

plaatsen

plaatsen

plaatsen

1,0

14,8

148

485

44

11,9

130

373

37

N

1,0
1,0

121*) 176**)

546

13,3

P

1,0

5,3

53

272

14,0

1,0

15,6

278

893

18,9

Droge stof
Organisehe
stof

2°5

K_0

7,9

*) drijfmest
**)vaste mest

Destikstofwerking van dierlijke mest is kleiner dan van kunstmest,
en wel om de volgende redenen. Een deel van de stikstof indierlijke mest
is inde vorm van ammonium aanwezig en kan gemakkelijk vervluchtigen.
Toediening van dierlijke mest inhet najaar en de winter,hetgeen veelvuldig
geschiedt om arbeidseconomische redenen endoor een gebrek aan opslagcapaciteit, leidt tot extra verliezen door uitspoeling. Een ander deel van de
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stikstof isaanwezig inde organische fractie en komt hieruit pas namineralisatie vrij. Voor zover deze plaatsvindt nadat het gewas zijn stikstofopname heeft voltooid,isde vrijkomende stikstof niet effectief en een volgend gewas profiteert er slechts ten dele van.Tenslotte wordt een deel van
de stikstof vastgelegd in de gevormde humus.Opden duur ontstaat inde
grond echter een evenwichtstoestand waarbij het humusgehalte niet verder
toeneemt. Er wordt dan jaarlijks evenveel stikstof in de humus vastgelegd
als uit de humusvoorraad door mineralisatie vrijkomt.Naar schatting zal
na 20 jaren ruim 70%,na 40 jaren ca.90%van het evenwichtsniveau gerealiseerd zijn.
De stikstofwerking van dierlijke mest ten opzichte van kunstmest
wordt aangegeven met een zgn.werkjngsçoeffiçjent.Om deze te berekenen,
wordt aangenomen dat de totale hoeveelheid stikstof (N )indierlijke mest
bestaat uit drie fracties :een minerale fractie N (NH,-N;ureum enurinem
4 '
zuur),een organische fractie N die in het jaar van toediening wordt gemineraliseerd,en een residuele organische fractie N waaruit de stikstof
pas inde loop van de volgende jaren vrijkomt.Voor rundveedrijfmest
bedraagt N 0,4 N. (Kolenbrander en de laLande Cremer, 1967). Volgens
m
t
'
Kolenbrander (1974)wordt de helft van de toegediende organische stof,
waarin de helft van de organisch gebonden stikstof (0,3 N ) ,in het jaar
van toediening gemineraliseerd.
De fractie N en N bedragen duj ieder 0,3 N.. Voor andere mestsoorten is
e
r
t
de verdeling van de stikstof over de drie fracties vermeld intabel 4.
Daarbij isgebruik gemaakt ven degegevens van zuiveringsinstallaties waarin
mest biologisch wordt afgebroken. De fractie die in het zuiveringsslib achter
blijft,ismoeilijk aantastbaar geacht en wordt gelijkgesteld aan N.
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Tabel 4. Verdeling van de stikstof in dierlijke mest over de fracties N ,N
m e

en N in%.
r

Soort mest

N
m

N
e

N

Rundveedrijfmest

40

30

30

Kolenbrander en De la Lande
Cremer (1967)

Varkensdrijfmest

50

22

28

(niet gepubliceerd)

Kippedrijfmest

70

20

10

Van Dijk (1975), Ten Have (1971)

Kalverdrijfmest

80

9

11

Van Faassen (1975),Ten Have
(1971)

Varkensgier

94

3

3

r

Bron

Ten Have (1971)

Aangezien deze gegevens slechts een globale betekenis hebben,wordt in
verdere berekeningen bij elk van de mestsoorten N gelijkgesteld aan N.

1.1.1. Toediening in het voorjaar*)Van de fractie N (0,40 NL voor rundvee-

a

i

•

m

'

t

drijfmest)gaat bij toediening 20%verloren,bij directe injectie van drijfmest of gier minder. Deoverblijvende 80%(0,80 x0,40 N = 0,32 N )werkt
evengoed als kunstmeststof. Van de fractie N (0,30 N )isalleen dat deel
voor het gewas beschikbaar dat reeds tijdens de groeiperiode wordt gemineraliseerd. Voor granen,met een korte groeiperiode,wordt dit op 50%,voor
aardappelen,bieten en mais op 70%geschat.Bij een gemiddelde waarde van60%
isdus 0,60 x0,30 N. = 0,18 N voor het gewas beschikbaar. De resterende
40% van N gaat na de oogst verloren of blijft over voor het volgende
gewas. Steunend op gegevens van Van derPaauwen Ris (1963) kan onder
Nederlandse omstandigheden op een nawerking van 13,5%worden gerekend,voor
rundveedrijfmest dus 0,135 x0,40 N of 0,135 x0,40 x0,30 N =0,015 N.
Uit de fractie N komt tenslotte,wanneer het humusgehalte op eenevenwichtsniveau isgekomen jaarlijks N =0,30 N vrij. Deze fractie gedraagt
zich dan als N , d.w.z. 0,18 N. komt beschikbaar voor het eerste gewas
e
t
en 0,015 N voor het volgende. Sommaties van de bovengenoemde fracties van
N levert een werkingscoëfficiënt van de stikstof inde rundveedrijfmest op
van (0,32+0,18+0,015+0,18+0,015) =0,71. Bij jaarlijkse en lang voortgezette toediening van deze mest bedraagt de stikstofwerking dus 71%van in
het voorjaar gegeven kunstmeststikstof.

*)Ter wille van de overzichtelijkheid isde hier gevolgde berekeningswijze
ook nog eens schematisch weergegeven oppagina 16.
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In het algemeen kan de werkingcoêfficiënt bij voorjaarstoediening
voor het eerste jaar worden berekend uit de formule N
en in de evenwichtstoestand N

= 0,80 N +0,65 (N.-N) .
wc
' m
'

=0,80 N +0,30(N.-N )
wc
'
m
t m

Intabel 5wordt aangegeven hoede werkingcoëfficiënt van stikstof
voor de andere mestsoorten kan worden berekend.
Lopen de gevonden werkingcoëfficiënten voor het jaar van toediening nog
sterk uiteen,dat isniet meer het geval voor dewerkingscoëfficiënten
op de lange duur. Voor de laatste iseen gemiddelde waarde van 75%alleszins
aanvaardbaar.
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Tabel 5.Berekening vandewerkingcoëfficiënt vanN indierlijke mest

Opbouwvandewerkingscoëfficiënt

Drijfmest

Gier

Runderen

Varkens

Kippen

Kalveren

0,32

0,40

0,56

0,64

0,75

0,18

0,15

0,09

0,06

0,02

0,50

0,55

0,65

0,70

0,77

subtotaal,eerstejaar

0,015

0,01

0,01

0,005

0,00

nawerking eerstejaar (0,05xN)

0,18

0,15

0,09

0,06

0,02

lange-duureffect0,6xNr

0,015

0,01

0,01

0,005

0,00

nawerking lange-duureffect(0,05xNp)

0,71

0,72

0,76

0,77

0,79

eerstejaar :0,8xN
J

'

m

eerstejaar :0,6xN
e

totaaleffect
*)
1.1.2. Toediening inhetnajaar. Vandena vervluchtiging overblijvende
fractie 0,8N inrundveedrijfmest (0,32N)gaat bijtoediening omstreeks
1november naar schatting 40%door uitspoeling en20%door denitrificatie
verloren,zodat 0,4x0,32N. =0,13N t resteert.Hetuitspoelingspercentagevan40isgebaseerd opgegevens vanKolenbrander (1969). Vande fractie
N e (0,30N t )kannogeengedeelte (bijv.20%)inhetnajaar worden gemineraliseerd,waarbij 60%vandevrijkomende stikstof door uitspoeling endenitrificatie verloren gaat.Hetrestant bedraagt dan0,30x0,20x0,40Nt =
o,02 N t . Deniet gemineraliseerde fractievanN (80%)gedraagt zich alsof
de mest inhetvoorjaar wastoegediend enheeft duseenwerkingvan
0,8x (o,18Nt +0,015N)=0,16N t . Defractie N gedraagt zich nietandersdanbijtoediening vandemest inhetvoorjaar;dewerking isdus
(0,18+0,0l5)Nt. Sommatie vandefracties vanN. levert eenwerkingscoëfficiënt voordestikstof inrundveedrijfmestopvan(0,13+0,02+0,16+0,195)
0,50. Voor drijfmest vanvarkens,kippen,kalveren envoor gier werden werkingscoëfficiënten vanresp.0,48,0,41,0,38en0,34berekend. Hieronder
wordteengemiddelde werkingscoëfficiënt van45%aangehouden,voor hetgeval
dat mest jaarlijks indeherfst wordt gegeven.
De algemene formule voordewerkingscoëfficiënt vanNbijnajaarstoediening luidt voor heteerste jaarnatoediening N =0,32N +0,28(N+-I\L)
3
J
3
wc
m
'
tm
en voordeevenwichtstoestand N =0,32N +0,63(N+.-N) .Hierbij iser
wc
'
m
'
t m
•>
van uitge aandatN =N.
*)zie noot bijpar.1.1.1.
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Om aan een stikstofbehoefte van 100kg N inde vorm van kunstmest te
voldoen moet volgens het voorgaande bij toediening in het voorjaar
100/75 x 100= 133en in het najaar 100/45 x 100= 222kg Ninde vorm van
dierlijke mest worden toegediend. Intabel 6 is aangegeven met hoeveel ton
mest vande verschillende diersoorten dit overeenkomt,de daarbij behorende
veedruk,en de intotaal toegediende hoeveelheden voedingsstoffen. Dein
tabel 6vermelde hoeveelheden zijn gebaseerd op de gegevens van tabel 2.
Bij veranderingen inde mestverwerking en de diervoeding zouden anderegehalten kunnen ontstaan en zouden ook de toelaatbare hoeveelheden dierlijke
mest kunnen veranderen.
Zo zou een gescheiden bewaring van mest en gier,waarbij grotere N-verliezen optreden dan bij gemengde bewaring,aanleiding kunnen zijn tot een verhoging van detoelaatbare veedruk.Men moet zich dan evenwel realiseren dat
daardoor tevens een zwaardere belasting van de grond met P, Cuen andere
mestbestanddelen ontstaat,hetgeen strijdig ismet de bedoeling van een
eventuele reglementering. Het iste voorkomen door het begrip rundvee(stikstof)equivalent te definiëren als stikstofproduktie per jaar van
1 grootvee-eenheid (gve) 1 ) ,d.w.z.1volwassen rund,inde vorm van onbehandelde,dunne mest,waarbij gedurende de stalperiode een normale opslagtermijn van 1-2 maanden wordt aangehouden.Deprodukties op jaarbasis,afgeleid uit die tijdens de stalperiode van 180dagen,bedraagt 89kg N,hetgeen goed overeenstemt met de som van de produktie in s-fal-en weideperiode (87kg N ) ;zie ook Kolenbrander en de la Lande Cremer (1967).
Met behulp vande gegevens intabel 6kangemakkelijk worden berekend
welke hoeveelheden mest en welke veedruk voor de verschillende diersoorten
toelaatbaar zijn bij verschillende bouwplannen. Voor bouwplannen met uitsluitend granen komen deze ongeveer overeen met de intabel 6vermelde
waarden,voor bouwplannen met uitsluitend hakvruchten (en mais)zijnde
waarden twee maal zo hoog.

1)Zie ook definities inBijlage III
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Tabel6.Hoeveelhedendierlijkemestovereenkomend met100kgNindevorm
vankunstmest bijN-werkingscoëfficiëntenvan75en45%,de
daarbijbehorendeveedrukperha,endetoegediendehoeveelheden Pp05enK-O(werkingsfactor 100%).

Soortmest

Hoeveel- TotaalN
heid(ton)
(kg)

P

2°5

Veebezetting

K0
(kg)

Werkingscoëfficiênt

N

75% 45%

75% 45%

75% 45%

rundveedrijfmest

30

50

132 220

60

100 150 250

varkensdrijfmest

19

32

133 224

89

150

1,5
76 128 12

kippedrijfmest

15

25

135 225

141

235

68 112 188

312 ***)

kippemest (vast)

11

18

138 225

206

337

99 162 275

450 ***)

6

10

138 230

126

210

96 160 860 1430 ****)

44

74

132 222

57

kuikenmest(vast)
kalverdrijfmest

75% 45%

75% 45%
2,5 *)
20

96 106 178 20

*)aantal runderen;opjaarbasis
**)aantalvarkensplaatsen
***)aantal legkippen
****)aantalmestkuikenplaatsen
*****)aantalmestkalverplaatsen

Indepraktijk zalgewoonlijk nietuitsluitend indeherfstofhetvoorjaar
demestwordenuitgereden,maargedurendedegeheleertussen liggendeperiode.Dehoeveelhedenmestendeveebezetting zullendanvooreenwerkingscoëfficiënt van 60%moetenwordenberekend.
1.2.Grasland
Opgrasland kaneentezwarebemestingmetkalium,vooralbijhoge
stikstofgiften,deminerale samenstelling van hetgrastenaanzienvanmagnesiumencalciumongunstig beïnvloeden.Eentekortaanmagnesium kan leiden
tothypomagnesemiebijrundveewaarvoortrouwenspreventievemaatregelen
bekend zijn.Niettemin ligthetvoordehanddetoelaatbare hoeveelheden
dierlijkemestopgrasland aftestemmenopdeminerale samenstellingvan
hetgrasbestand waarvoorkaliumde limiterendefactor is,ennietopdegrasproduktie.
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**)

34*****)

Tijdens de beweiding wordt hetgrasland,'zij het dan ook op ongelijkmatige
wijze,bemest met de kali die aanwezig is in de faeces en urine.Naast deze
kali moet nog een hoeveelheid worden toegediend,die afhankelijk isvan de
kalitoestand van degrond,degrondsoort en de maaifrequentie.
Ten behoeve vande voorziening met ruwvoer tijdens een stalperiode van 180
dagen wordt (in Nederland)0,4 ha gemaaid per gve.Maximaal wordt een maaifrequentie van 1,2 keer per jaar haalbaar geacht,zodat een bezetting van
3 gvemogelijk iszonder ruwvoer van elders aan tekopen.
Uitgaande van een normale,goede kalitoestand van degrond wordt bij uitsluitend beweiding van grasland een additionele bemesting geadviseerd van
60kg K.,0per haop zandgrond en 20 kg op kleigrond. Per maaisnede moet
daaraan nog 80 kgK-,0worden toegevoegd. Tezamen met de kali,die tijdens
de beweiding via faeces en urine op het land komt,isde totale behoefte
dus:
voor zandgrond :60+0,4.gve.80+ 50.gve

en

voor kleigrond :20+0,4.gve.80+ 50.gve kg K^Oper ha.
Indeze formule isgve het aantal gve rundvee per ha grasland.
De term 50.gve is het aantal gve maal de kaliproduktie per gve ineen weideperiode van 180dagen. Voor een bezetting van bijv. 2gve per ha grasland
leveren de formules dus een totale K-behoefte op van 224 kg K^Oop zandgrond en 184kg op kleigrond.

Indien het vee korter of langer op stal staat dan de hierboven aangenomen 180dagen,verandert eraan de totale kalibehoefte niets.Immers die
behoefte bestaat uit een basisgift ter compensatie van vooral uitspoelingsverliezen endaarnaast uit eengift ter compensatie van de hoeveelheid kali
die met hetgras naar de (inde wei of op stal) consumerende dieren wordt
afgevoerd.Aannemend dat de koe inde stal evenveel gras consumeert als bij
weidegang op de zelfde dag geconsumeerd zou zijn,doet het er voor de kalibehoeflçdusniets toeof het vee in de zomer op stal staat ofniet.De
uitkomsten van de zojuist gegeven formules gelden dus ook voor andere lengten van de weideperiode dan 180dagen.

Op veebedrijven zal een deel van degeproduceerde mest innajaar en winter
worden toegediend,waardoor kali zou kunnen uitspoelen.Nemen wijaan dat
van de totale jaarproduktie 25% in najaar en winter wordt gegeven endat
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hiervan op zandgrond 25%uitspoelt (en op klei niets),dan isde bemestende
waarde vande kali inde rundveemest te stellen op
0,75 x 1,0 +0,25 x0,75 =0,94 voor veebedrijven op zandgrond (op jaarbasis). Op kleigrond isde werking 1,0.

Een enander issamengevat intabel 7voor uiteenlopende veebezettingen.
Tabel 7.Verband tussen veebezetting en kalibehoefte van grasland (kg K 2 0)
totale K-behoefte op zandgrond

K-behoefte jaarop klei
produktie
indemest

1

60+0,4.1.80

=142

102

100

94

100

1,5
2

60+0,4.1,5.80+50.1,5 = 183

143

150

141

150

60+0,4.2.80

=224

184

200

188

200

2,5

60+0,4.2,5.80+50.2,5 =265

225

250

235

250

3

60+0,4.3.80

266

300

282

300

Rundveebezetting/

ha

+50.1

+ 50.2

+ 50.3

= 306

effectieve K
indejaarproduktie
zand- kleigrond grond

Bij een veebezetting van 1gveper ha kannaast de kali uit demest van het
eigen rundvee (op stal en inde weidegeproduceerd) blijkbaar nog een hoeveelheid van 48kg K?0/ha (op zandgrond) worden geplaatst.Bij hogere veebezetting
neemt de ruimteaf,tot die zelfs negatief wordt bij ongeveer 3,5 gve.
Bij veebezettingen van 3 stuksgrootvee per ha isdegrens van de eigen
ruwvoervoorziening bereikt.Bij nog hogere veebezettingen moet,naast een toenemende hoeveelheid krachtvoer,ook ruwvoer worden aangekocht.Door het
gewijzigde voederregime (relatief meer krachtvoer) stijgt de kaliproduktie
indemest tot waarden boven 100kg K->0per dier opjaarbasis.
Op kleigrond iszelfs bij een lage veebezetting geen plaats voor mest
anders dandie van de eigen rundveestapel.
De zojuist besproken ruimte,waarvan dusalleen sprake isop zandgrond,
kanmet Kuit kunstmest of uit andere dierlijke mest worden opgevuld. In
tabel 8 wordt aangegeven hoeveel supplementairemest van verschillendediersoorten op hetgrasland kan worden geplaatst,aannemend dat inde behoefte aan
kali indeeersteplaats wordt voorzien met eigen rundvee-mest.
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Tabel 8.Opgrasland (zandgrond) teplaatsen supplementaire hoeveelheden
dierlijkemest,en het aantal dieren of dierplaatsen waarmee deze
hoeveelheden op jaarbasis overeenkomen.
Rundveebezetting
per ha

K?0
behoefte
kg/ha
netto

Varkensdrijfmest
ton/aanha tal
varkensplaat-

Kipp smest

tog/ aanha) tal
legkip-

Kuikenmest(vast)
ton/ aanha tal
kui-

pen

sen

Kalverdrij fmest
ton/ aan-

ha

tal

ken

kalverplaat-

ptaat-

sen

sen

1 stuks grootvee

48

13

8

5

130

3,0 430

20

9

2 stuks grootvee

36

10

6

100

2,2 320

2,5stuks grootvee

30

8

5

4
3

80

1,9 270

15
13

7
6

3 stuks grootvee

24

6

4

3

70

1,5 210

10

5

*)•••Vastemest;voor drijfmest zijn de hoeveelheden twee maal zo hoog;hetaantal legkippen is inbeidegevallen gelijk.

De intabel 8voor zandgrond vermelde hoeveelheden dierlijke mest kunnenmet bijvoorbeeld 50%worden verhoogd indien depreventieve maatregelen
tegen hypomagnesemieaanvaardbaar worden geacht,zoals toch reeds geschiedt
bij zware stikstofbemestingen. Aangezien op kleigrond in het algemeen al
maatregelen ter voorkoming van hypomagnesemie moeten worden getroffen,lijkt
ook hier,zonder dat er van een kaliumbehoefte sprake is,toediening van
10ton varkensdrijfmest (40kg K ? 0)per ha (of equivalente hoeveelheden
kalver- ofpluimveemest)op grond vanpraktische ervaring aanvaardbaar.
De fosfaatbehoefteivan grasland wordt bij uitsluitend weiden bij goede
fosfaattoestand vandegrond (voor allegrondsoorten inNederland) getaxeerd
op 25kg P^Oc;per ha.Deze hoeveelheid dient dus te worden gegeven naast
de hoeveelheid fosfaat die met de faeces en urine op het land komt,die geschat
wordt op 20kg P2O5per gve gedurende een weideperiode van 180dagen.Voor
elke keermaaien wordt ongeveer 30 kg P->0rper haadditioneel nodig geacht.
Naar analogie vande berekening voor kali kan de fosfaatbehoefte van grasland worden weergegeven met de formule :
25+0,4.gve. 30+ 20.gve

in kg P ? 0 5 per ha

Dit levert degegevens op voor tabel 9.
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Tabel 9. Verband tussen veebezetting en fosfaatbehoefte van grasland (kg PpO^/ha)

RundveeTotalePpO behoefte
bezetting/ha

Jaarproduktie indemest

1

25+0,4 .1 .30+20=

57

40

1,5

25+0,4 .1,5.30+30=

73

60

2

25+0,4 .2 .30+40=

89

80

2,5

25+0,4 .2,5.30+50=

105

100

3

25+0,4 .3 .30+60=

121

120

*)Werkingsfactor 100%

Bij veebezettingen van meer dan 2,5 gve per hagrasland behoeft blijkbaar
aan de fosfaatbemesting geen extra aandacht te worden geschonken. Bij lagere
veebezetting ligt de behoefte indeorde vangrootte van 10-20kg P?0rper ha.
Degegevens van tabel 9gelden zowel bij beweiding gedurende de zomer alsbij
zomerstalvoedering.

De stikstofbehoeftevan grasland isgecompliceerd en wordt onder meer
bepaald door de veebezetting,de wijze vanbeweiding,de wijze van ruwvoederwinning en het kracht voedergebruik. Eenglobale indruk van de stikstofbehoefte
in afhankelijkheid van de veebezetting geeft tabel 10,waarvan de gegevens
ontleend zijn aan een studie op 18graslandbedrijvenop kleigrond (Tiesema,1975).
Het zal duidelijk zijn dat bij de verschillende kunstmest N-giften vermelde
veebezettingen van meer dan 1gveper ha alleen mogelijk zijn bij gebruik van
krachtvoeder. Voorts zij vermeld dat de kunstmest N-giften gegeven worden naast
de rundveemest,ten bedrage van 89kg Nper gve (op jaarbasis),met een werkingsfactor ten opzichte van kunstmest van 75%,zoals hieronder nader uiteen wordt
gezet.
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Tabel 10.Kunstmest Ngebruik,zetmeelwaa'rdeproduktie en zetmeelwaardebehoefte
bij verschiLLende veebezettingen

Veebezetting

/ha

Zetmeelwaardebehoefte kg/ha

N-gift
kg/ha

Zetmeelwaardeproduktie kg/ha

1,0 g.v.e.

2800

0

2800

1,5 g.v.e.

4200

100

3400

2,0 g.v.e.

5600

200

4100

2,5 g.v.e.

7000

300

4600

3,0 g.v.e.

8400

400

5200

Aan Tiesema (1975) wordt verder ontleend dat bij omstreeks 300 kg Nper ha
de zetmeelwaardeproduktie kan variëren van 4200-5500kg per ha.Dezetmeelwaardeopbrengst stijgt naarmate de weidegang wordt beperkt (minder vertrapping),
vooral bij hoge veebezettingen.
Gewoonlijk wordt aangenomen dat het grasland in Nederland onder normale
omstandigheden 5000 kg zetmeelwaarden (ca 10ton droge stof)per ha kan
produceren,hetgeen de behoefte van 1,8 gve dekt.Tabel 11 geeft tenslotte
nog een overzicht van de zetmeelwaardebehoefte bij verschillendeveebezettingen,depotentiële produktie vangrasland en de benodigde aankoop
van zetmeelwaarde inde vorm van krachtvoer (1200 kg/gve wordt normaal
toegepast) en snijmais.
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Tabel 11.ZetmeeLwaardebehoefte bijverschillende veebezettingen,deproduktie
van grasland en de benodigde aankoop van zetmeelwaarde.

Aantal g.v.e. per ha

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Zetmeelwaardebehoefte (kg/ha)

4200

5600

7000

8400

9800

Zetmeelwaardeproduktie (kg/ha)

5000

5000

5000

5000

5000

600

2000

3400

4800

1560

1950

2340

2730

-

Benodigde aankoop zetmeelwaarde (kg)
Zetmeelwaarde van 1200kg krachtvoer
(perg.v.e.)(kg)*)

1170

Resterende behoefte zetmeelwaarde (kg)

-

-

50

1060

2070

Omgerekend inkg snijmais**)

-

-

320

6800

13300

*)650g zetmeelwaarde per kgprodukt
**)156g zetmeelwaarde per kg produkt

Hoewel niet relevant voor het stellen van criteria wordt hieronder nog
een uiteenzetting over de stikstofwerking van dierlijke mest gegeven,die
als volgt kan worden benaderd (zie schema volgende pagina).

1.2.1. Toediening in het voorjaar
Bij het uitrijden van de dierlijke mest gaat naar schatting 20%van
Nmverloren door vervluchtiging van ammoniak. Verder gaat gemiddeld nog_+
12% verloren door vervluchtiging omdat de mest op degrond ligt en bij grasland niet ingewerkt kan worden,het z.g."ureumeffect",zogenoemd omdat
het ook bij gebruik van ureum optreedt. De resterende 68%van N werkt even
m
goed als kunstmeststikstof.
Defractie IM kan bij blijvend grasland voor 90%door deplant benut
worden. Deoverige 10%wordt niet meer in het eerste jaar benut,omdat de
gewasgroei dan is afgelopen (zie figuur 2 ) .Van deze 0,10 N gaat in de winter
40% door uitspoeling en 20%door denitrificatie verloren,zodat de nawerking
0,10 x 0,40 =0,04 N bedraagt.
N gedraagt zichgeheel als N :90%komt beschikbaar tijdens het groeiseizoen
vandeplant en 0,10 x0,40 =0,04 N komt nog beschikbaar als nawerking in
het volgende jaar. De integrale stikstofwerkingscoêfficiënt bedraagt dus bijjaarlijks herhaalde voorjaarstoediening op de langeduur dus :
0,68..N +0,90 N + 0,04 N+ 0,90 N+0,04 N..Deformule kan ook geschreven
'
m
'
e
'
e
r
'
r
worden als N =0,68 N +0,94 (N. - N ) .Voor rundveedrijfmest (zie
tabel 4)
J
wc
'
m
'
t
m

3

levert dit een werkingscoëfficiënt op van 0,68 x 0,40 +0,94 x 0,60 =84%,
voor varkensdrijfmest 81%,voor kippedrijfmest 76% en voor kalverdrijfmestb73%.
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N (totale stikstof)

0,20

0,12

NH-,-vervluchtiging
bij toediening

0,90 voor plant

Ureum-effect
0,10
Voorplant

0,20

NH-,-vervluchtiging

0,12

0,20

Ureum-effect

0,2x0,40 voor plant

0,90

0,80

voor plant
0,1x0,40
voor plant (naw.)

0,1x0,40

0,8x0,90
voorplant
0,8x0,10x0,40
voor plant (naw.)

0,1x0,40
uitspoeling
0,1x0,20
denitrificatie

0,2x0,20
denitrificatie

0,68x0,40
uitspoeling
0,68x0,20
denitrificatie

0,10

0,2x0,40
uitspoeling

0,68x0,40
voorplant

0,68

0,1x0,40
uitspoeling
0,1x0,20
denitrificatie

bij toediening

Najaarstoediening

0,1x0,40
voor plant (naw.)

0,1x0,40
voor plant (naw.)

Voorjaarstoediening
0,68

0,90 voor plant

uitspoeling
0,10

0,1x0,20
denitrificatie

0,8x0,10x0,40
uitspoeling
0,8x0,10x0,20
denitrificatie

•

0,20

0,50-0,10
voor p l a n t

NH,-vervluchtiginç
b i j toediening

Weideperiode

0,30

0,25
gem

-i
1

e

-

J-

0,5x0,90
voor p l a n t

0,25x0,70
voor p l a n t
0,25x0,10
uitspoeling
0,25x0,20
d e n i t r i f i catie

voor p l a n t (naw.)
0,10x0,40
u i t spoel ing
0,10x0,20
d e n i t r i f i catie

voor p l a n t

15/5

0,25
gem.
15/8

voor plant

0,10x0,40
0,50

Ureum-effect

0,90

0,1x0,40
voor plant (naw.)

0,10

0,1x0,40
uitspoeling

0,5x0,10x0,40
voor p i a n t (naw.)

0,50
2ej.

0,5x0,10x0,40
u i t spoel ing
0,5x0,10x0,20
d e n i t r i f i catie
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Figuur2.Hetverloopvandemineralisatievanorganischestof
alsfractievandetotalemineralisatie(Sluijsmansen
Kolenbrander,1976)
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1.2.2.Toediening inhetnajaar
Vandenavervluchtiging overblijvende68%vanN gaat dooruitspoeling40%endoordenitrificatie20%verloren,zodat voorhetgewas
0,68x0,40=0,272N resteert.
m
Vandefractie N mineraliseertnog20%inhetnajaar,waarbij60%
dooruitspoeling endenitrificatieverlorengaat.Hetrestant bedraagt
0,20x0,40=0,08N;ditkomtinhetvoorjaaraanhetgrasterbeschikking.Deindeherfstnietgemineraliseerde fractieN gedraagtzich
alsofdezeinhetvoorjaar istoegediend.Hiervan komt90%tijdenshet
groeiseizoen beschikbaarof 0,80x0,90=0,72N.Deresterende10%
e
m i n e r a l i s e e r t na het g r o e i s e i z o e n en z a l i n de w i n t e r voor 60% u i t s p o e l e n
en d e n i t r i f i c e r e n . De nawerking i n het volgend j a a r wordt dan 0,80 x
0,10 x 0,40 = 0,032 N . De f r a c t i e N gedraagt z i c h geheel a l s N

e

bij

r

e

voorjaarstoediening.Erkomt90%beschikbaar tijdenshetgroeiseizoen
envanderesterende10%werkt40%alsnawerking inhetvolgende jaar.De
integrale stikstofwerkingscoëfficiëntvandierlijkemestbijtoediening
opgraslandinhetnajaar bedraagtdus:

0,272 N + 0,08 N + 0,72 N + 0,032 N + 0,90 N + 0,04 N =
'
m
'
e
e
e
r
0,272 N + 0,832 N + 0,94 N
m
'
e
'
r

Uitgaandevanl^=N[./kandeze formuleookgeschreven wordenalsN =
0,272N +0,832+0,94(N.-N)of0,272N +0,886(N.-N ) .
'
m —z
=—L— t m
' m '
t m
Voor rundveedrijfmest (zietabel4)levertditeenwerkingscoëfficiënt
opvan:0,272x0,40+0,886x0,60=64%,voorvarkensdrijfmest58%,
voorkippedrijfmest46%envoor kalverdrijfmest39%.
1.2.3.Uitscheiding doorhetdierindeweideperiode
Indeweideperiode
gaat
K
3 vanN +20%
m—meteenverlorendoorammoniakvervluchtiging.Bovendienzal,alsdeuitwerpselenopdegrond liggen,
alsgemiddelde overdegehele zomernog_+30%verlorengaandoorhet zgn.
ureumeffect.Deze waardeisaanzienlijk hogerdande12%bijvoorjaarsofnajaarstoediening vanwegedehogeretemperaturenindezomer.Wanneer
aangenomenwordt,datdeweideperiode looptvan1apriltot1oktober,valt
voordeeerste helft hiervan allemest gemiddeldop15mei.Hetna ver-
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vluchtiging overblijvende deel vanN isdanvolledig beschikbaar voorhet
gras.
Dit isdus 1/2x0,50=0,25 N.Voor detweede helft vandeweide3
'
'
m
periode valt demest gemiddeld op 15augustus.Opdatmoment iser reeds
sprake vanuitspoeling (ziefiguur 5 ) ,welke geschat wordt op 10%vande
nog aanwezige N .Tevens gaat danook weer denitrificatie optreden :20%.
Voor hetgewas blijft danbeschikbaar 1/2x0,50x0,70=0,175N .Overde
hele weideperiode isdusbeschikbaar 0,25+0,175 =0,425N.Voor debem
rekening vande N-werkingscoëfficiënt vanNwordt ervan uitgegaan dat alle
inde weideperiode uitgescheiden mest gemiddeld op 1juli valt.Uithet verloop
van demineralisatiecurve inde loop vanhetjaar (ziefiguur 2)valt af
te leiden datvandefractie N nog slechts 50%indatjaar gemineraliseerd
kan worden.Omdat bovendien geldt datde laatste 10%buiten hetgroeiseizoen
valt,isdusvanN 40%tijdens het lopende jaar beschikbaar voor het gras.
Denahetgroeiseizoen gemineraliseerde stikstof istijdens dewinter voor
60% aanuitspoeling endenitrificatie onderhevig zodat denawerking 0,10x
0,40 =0,04N bedraagt. Deandere 50%vanN wordt pasinhetvolgende jaar
gemineraliseerd en isdanvoor 90%beschikbaar voor hetgewas.De resterende
10% geeft inhettweede jaar eennawerking van0,50x0,10x0,40of2%.
Voor N geldt weer dat deze zichgedraagt alsN bijvoorjaarstoediening. Totaal isdusvan N beschikbaar voor hetgewas : 94%.
De integrale stikstofwerkingscoëfficiënt vandedoor het dier tijdens
de weideperiode uitgescheiden mest isdus:
N =0,425 N +0,40N +0,04N +0,45 N +0,02N +0,94N
w c '
m
'
e
'
e
'
e
of N =0,425 N +0,925 (N. -N) .
wc
m
'
t
m

'

e

'

r

Met behulp vantabel 4kanworden berekend datde stikstofwerkingscoëfficiënt van rundveemest tijdens de weideperiode 0,425x0,40+0,925x
0,60ofwel 73%is.

Wanneer aangenomen wordt datdedierlijke mest,geproduceerd inde stalperiode,
voor de helft inhetnajaar envoor de helft inhetvoorjaar wordt uitgereden,
dan bedraagt degemiddelde integrale stikstofwerkingscoëfficiënt voor alle
.,-,. .-,_-,,„

rundveedrijfmest (incl. weideperiode)

(84+64

varkensdrijfmest (geen weideperiode)

(81+58):2=70%

kippedrijfmest

(geen weideperiode)

(76+46) :2=61%

kalverdrijfmest (geen weideperiode)

(73+39) :2=56%
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2. Het gebruik van dierlijke mest inverband met bodemverontreiniging
Indeze paragraaf wordt de vraag behandeld of,en 20mogelijk welke
giften dierlijke mest gevaar opleveren voor bodemverontreiniging. Wij zullen
van bodemverontreiniging spreken indien degrond zodanige wijzigingen ondergaat
dat de mogelijkheden voor de teelt van gewassen in kwantitatief en/of kwalitatief opzicht voor een lange reeks van jarenen inbelangrijke mate inongunstige zin worden beïnvloed of dat de grond anderszins ineen voor debedrijfsvoering belangrijk ongunstiger conditie komt te verkeren.Aan de orde
worden gesteld de invloed van toediening van mest opdegehalten van de grond
aan organische stof,stikstof,fosfaat,kali,koper en zink enop de pH ende
betekenis van de optredende veranderingen voor de bedrijfsvoering.

2.1. Het gehalte aan organisée stof van degrond
Bij een door de jaren heen constante toevoer vanorganisch materiaal
stelt zichop den duur een evenwicht in in het gehalte aan organische stof
(humus)van de grond.Wijziging indetoevoer,bijv.door een verhoogd
gebruik van stalmest,leidt tot een nieuw evenwichtsniveau .Devraag kan
worden gesteld hoeveel dit van het oorspronkelijke verschilt en welke daarvan de consequenties zijn voor de bodemvruchtbaarheid. Kortleven (1963)
heeft aangetoond dat deopbouw van het gehalte aan residuele organische stof
onder invloed van een jaarlijkse toevoeging van xeenheden verse organische
stof goed kan worden beschreven door de formule
s,.=s
(1-e
t
max

)

Hierin stelt s. de stijging van het humusgehalte voor na tjaren,s
de stijging vanaf het uitgangs-tot het evenwichtsniveau,e het grondtal
van de natuurlijke logarithme en mde coëfficiënt,diebetrekking heeft op de
snelheid vande humusafbraak,s

is recht evenredig met degrootte vanx
max
en hangt voorts af van de aard van het toegevoegde materiaal.
Volgens de nieuwste inzichten isook degrootte van m afhankelijk van
de aard van de toegevoerde organische stof.
Kolenbrander (1974) heeft voor een aantal Nederlandse proefvelden s^ Q
berekend inonafhankelijkheid van x.Bij jaarlijkse toevoer van organische
stof inde vorm van stalmest ineengift van 1% van het bouwvoorgewicht
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vond hijeen s 1f)van ruim 3% (absoluut). Uit hetzelfde proefveldmateriaal
kunnen voor s->0en s 1 0 0 waarden worden berekend van ongeveer 5%. De waarde
van s

verschilt slechts onbetekenend van s,,.-.Deproefresultaten,vermax
100
'

kregen onder sterk uiteenlopende omstandigheden,vertonen een sterke overeenstemming en wijzen dus op ruime geldigheid.
Demet mest aangevoerde hoeveelheid organische stof hangt uiteraard
af van de hoeveelheid en zijn gehalte.Volwassen runderen produceren per
jaar ongeveer 1200 kg organische stof inde dunne mest. Intabel 3isaangegeven met welke aantallen andere diersoorten deze produktie overeenkomt.
Tabel 12geeft aan hoeveel het humusgehalte van degrond zal stijgen indien
de mest van bijv. 1,5,3en 4,5 volwassen runderen of van equivalente aantallen van een andere diersoort jaarlijks naar 1habouwland wordt gebracht.
Er isuitgegaan van een bouwvoorgewicht van 3miljoen kg en aangenomen dat
deorganische stof inde mest van alle diersoorten met dezelfde snelheid in
degrond wordt afgebroken (hetgeen discutabelis).
Tabel 12.Stijging van het humusgehalte(%absoluut)van degrond bij jaarlijkse toediening van de mest op 1ha bouwland.

stuks volwassen rundvee*)

1,5

3

4,5

stijging na 10jaar

0,2

0,4

0,6

stijging na 20 jaar of meer

0,3

0,6

0,9

*)of equivalente aantallen van andere diersoorten (zie tabel 3)
Wijzigingen van deze orde van grootte worden op bouwland in het algemeen als gunstig ervaren. Debiologische en fysische vruchtbaarheidsaspecten
worden verbeterd,terwijl de bodem als leverancier van plantevoedingsstoffen
wordt verrijkt. In een volgende paragraaf wordt behandeld,of degrond mogelijk ook te rijk kan worden.
Indien de mest naar het blijvende grasland wordt gebracht,treedt wegens het ontbreken van grondbewerking op en inde bovenste centimeters van de
grond een ophoping van organische stof op.Gemeten aande laag van 0tot 5cm
zal de stijging van het humusgehalte mogelijk een factor 5keer zogroot zijn
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als intabel 12voor bouwland isaangegeven.Bij een veebezetting van 1,5
volwassen rund komt dat op de lange duur neer op ongeveer 1,5%,bij 4,5 stuks
op 4tot 5%.Dergelijke wijzigingen kunnen de stevigheid van de zode ongunstig
beïnvloeden,vooral onder natte omstandigheden.Percelen die door een te hoge
grondwaterstand (hoger dan 0,8 - 1monder maaiveld tijdens de winter)van
nature nat zijn worden daardoor in het vroege voorjaar,de nazomer en de
winter minder goed begaanbaar.
Het humusgehalte binnen één bodemtype op blijvend grasland is doorgaans
hoger dan op bouwland.
Daarom en vanwege de zojuist vermelde ongunstige invloed op de stevigheid
van de zode zal men vanuit degezichtshoek van aanvoer van organisch materiaal aan degrond de stalmest bijvoorkeur naar het bouwland brengen.

2.2. De stikstoftoestand van degrond
Deophoping van residuële organische stof,behandeld inde vorige
paragraaf,gaat gepaard met een voorraadvorming van daarin vastgelegde
stikstof. Deze stikstof ispas beschikbaar voor de plant na eenmineralisatieproces,dat zich over een lange reeks van jaren uitstrekt. Niettemin
ishet denkbaar dat zwaregiften dierlijke mest een zodanig rijke bodem
doen ontstaan dat daardoor de teelt van gevoelige gewassen wordt bemoeilijkt.
Ter beoordeling van dit risico zal een indruk worden gegeven van dete
verwachten stijging van het stikstofgehalte van degrond en van de daaruit
voortkomende invloed op de stikstofvoorziening van degewassen.

Volgens tabel 12van de vorige paragraaf wordt bijjaarlijkse toediening
van de mest van 1,5 volwassen koe aan één ha bouwland het humusgehalte
van de toplaag op den duur verhoogd met ongeveer 0,3%. Het C-gehalte van
deze organische stof zal tussen dat van vers organisch materiaal (50%)en
dat van bodemhumus (58%) liggen.Voor de C/N-verhouding wordt gebruik gemaakt van een gegeven van Van Dijk (1968)voor de mineraliseerbareorganische stof in zandgrond met 3-4%organische stof. Hij vond hiervoor gemiddeld 15,5.
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1
Demest van 1,5 koe verhoogt het stikstofgehalte dus met 0,3 x 0,54 x1c; ,-=
ca. 0,01% absoluut.Opeen bouwvoor van 3x 10 kg komt dat neer op
300 kg N.Bij een zwaardere veebezetting isde verhoging uiteraard evenredig
groter. Ofmet de mest van andere veesoorten,indien aangewend op basis van
gelijke hoeveelheden organische stof (zie vorige paragraaf),een overeenkomstige verhoging van de stikstofrijkdom wordt gevonden,ismoeilijk te
zeggen. Hetgetal van 300 ligt daarvoor waarschijnlijk eerder aan de te hoge
dan aan de te lage kant.

Zo lang het humusgehalte door detoevoer van organische stof nog in
opbouw is,stijgt ook het stikstofgehalte van degrond.Op de duur zal bij
handhaving van een eenzelfde bemestingsregime ook in het stikstofgehalte een
evenwicht optreden.Bij die toestand wordt dan evenveel stikstof uit de
bodemvoorraad gemineraliseerd als aan de voorraad wordt toegevoegd. De
grootte hiervan is redelijk goed te voorspellen.Men kan zich de stikstof in
mest opgebouwd denken uit drie fracties,die verschillen in mineraliseerbaarheid (zie paragraaf 1 ) .Vrijwel volledig gemineraliseerd isde stikstof
voor zover aanwezig in ammoniak,ureum en urinezuur. Deze fractie omvat voor
dunne mest van runderen volgens Kolenbrander en de laLande Cremer (1967)
40% van de aanwezige stikstof.Van deoverige stikstof wordt de helft moeilijk mineraliseerbaar geacht. Dit deel zal aan de bodemvoorraad worden toegevoegd enomvat dus ongeveer 30%van de totaal inde mest aanwezige stikstof.
Deoverige 30%,eveneens gebonden inorganische vorm,komt reeds in het jaar
van toediening tot mineralisatie.

De jaarlijks uit de bodemvoorraad vrijkomende hoeveelhe^ is inevenwichtstoestand gelijk aan de toevoer,dus aan 30%vande met mest aangevoerde
stikstof.Bijeen veebezetting van 1,5 volwassen koeper ha,komt dat neer
op 1,5 x 89x 0,30 =40 kg Nper ha.Bij 3en 4,5 stuks volwassen rundvee
isdat dus 80resp. 120kg Nper ha.

Bij het beoordelen van de zojuist genoemde hoeveelheden tegen de achtergrond van "bodemverontreiniging dient ermee rekening te worden gehouden dat
deze uit deorganische stof vrijkomende stikstof minder effectief op hetge-

33

was inwerkt dan in het voorjaar gegeven gemakkelijk beschikbare stikstof
(zie ook paragraaf 1 ) .Een deel komt namelijk pas vrij nadat het gewas zijn
opname heeft voltooid. Vroeg geoogste gewassen zoalsgranen zullen van deze
stikstof daarom minder profiteren dan laat geoogste zoals aardappelen,bieten
of mais. Wij schatten dat voor granen slechts 50%ter beschikking staat,voor
aardappelen en bieten ongeveer 70%en voor kunstweide 95%.Een en ander betekent dat bijeen veebezetting van 1,5 of 4,5 volwassen stuks rundvee per ha
op de duur een grond zalontstaan,die aangranen uit zijn residuele voorraad jaarlijks 20 resp.60 kg N(als kunstmest-equivalenten gerekend) extra
levert. Dit is zelfs voor deze voor overmaat stikstof gevoelige gewassen
niet verontrustend,aangezien doorgaans hogere giften als kunstmest worden
toegepast. Er kan bijdergelijke veebezettingen dus niet van "Bodemverontreiniging worden gesproken,wel van bodemverrijking uit een oogpunt van stikstofvoorziening. (Bij jaarlijkse toediening van de mest van 4,5 stuks rundvee
komt de totale N-voorziening van het gewas via deze mest neer op 180-300
kg effectieve Nper haper jaar. Dat isteveel voor granen,maar demogelijkheden voor graanteelt worden niet blijvend benadeeld).
Het iswaarschijnlijk dat bijgebruik van mest van andere diersoorten
iets anderegetallen moeten worden gehanteerd.Maar indien die mest wordtgegeven op basis van dezelfde aanvoer van organische stof als hierboven voor rundvee isgesteld,zal de eindconclusie niet anders zijn.

2.3. De fosfaattoestand van de grond
Wijziging van een bepaald bemestingsregime naar hogere fosfaatgiften
brengt een stijging van de fosfaattoestand van degrond teweeg. Zowel het
gehalte aan totaal als aan voor deplant beschikbaar fosfaat nemen toe tot
een evenwichtstoestand bereikt wordt,die wat niveau betreft sterk samenhangt
met de hoogte van de giften. Onze kennis isnog niet voldoende om voor de
onderscheiden gronden aan tegeven op welke termijn enop welk niveau zich
het evenwicht zal instellen.Uit ten delegepubliceerdegegevens van
Prummel (1974),ontleend aan de bouwlandproefvelden met superfosfaat met
een looptijd van vijf tot tien jaar,kan de volgende tabel worden afgeleid.
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Tabel 13.Jaarlijkse veranderingen van P—totaal (mg P-,0^/100ggrond)en
Pw-getal (mg P->°cPer lgrond bij extractie met water)door
fosfaatbemesting op zand- en kleigronden. (In het bouwplan ruim 60%granen.)

kg p 2°5 a*"ssuPer"f°s"faa-t
0

50

100

200

P-totaal zandgrond (14proeven)

-1,7

-0,2

+1,6

+4,7

P-totaal kleigrond (18proeven)

-0,5

+0,7

+1,9

+4,5

P-getal zandgrond (21 proeven)

-1,3

-0,2

+1,0

+3,5

P-getal kleigrond (19proeven)

-0,8

+0,1

+1,0

+2,9

Blijkbaar was een hoeveelheid van 50kg P-pO-per havoldoende om het
bestaande peil te handhaven. Deze hoeveelheid kwam ongeveer overeen met de
gemiddeld per jaar door degewassen afgevoerde hoeveelheid. Opgrond hiervan mag worden verwacht dat met de mest van een veebezetting van 1,5 stuks
volwassen rundvee (zie tabel 2)ofgelijkwaardige aantallen van andere diersoorten geen of vrijwel geen verhoging van de fosfaattoestand zalplaatsvinden. Opblijvend grasland,waar geen grondbewerking plaatsvindt en het
gebruikelijk isde bemestingstoestand aan de bovenste 5cmte meten,mag
bij een veedruk van 3stuks volwassen runderen per haeen gelijkblijven
van het fosfaatgehalte van die laag worden verwacht.Bij hogere veebezettingen zal een stijging optreden.
Ofdie stijging bezwaarlijk isen eventueel als"bodemverontreinigend"
aangeduid kan worden,moet worden beoordeeld naar deperspectieven voor
een onbelemmerde keuze engroei van degewassen op lange termijn. Voor zover bekend wordt een hoge fosfaattoestand op bouwland alleen maar alsgunstig voor het gewas ervaren. Op meerjarige proeven vond Van der Paauw (1960)
bij jaarlijkse bemesting met 200kg P-,0,-tenminste even hoge opbrengsten als
bijgiften van ongeveer 50kg.Voor blijvend grasland dient een meergereserveerd standpunt te worden ingenomen. Hoewel incidenteel gevonden aanwijzigingen voor een wat lagere opbrengst bij hoge fosfaattoestand (Pieters,
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1971)niet voldoende bewijskracht hebben en veronderstellingen over een te
geringe beschikbaarheid van sporenelementen voor het rund bij abnormaal
hoge fosfaatopname niet definitief zijn bevestigd (Commissie Onderzoek
Minerale Voeding TNO,1970),manen zij toch tot een minder zorgeloze houding dan voor bouwland gerechtvaardigd schijnt.

2.4. De kalitoestand van de grond
Toepassing van jaarlijks dezelfde gift leidt tot een evenwicht inde
kalitoestand van degrond dat doorgaans sneller tot stand komt dan bij
fosfaat. Het gewensteniveauhangt af van het bouwplan en van debodemeigenschappen. Voor granen kan met een lager kalipeil worden volstaan dan
voor rooivruchten,op zware gronden vragen de gewassen een hoger kaligehalte dan op lichte.Voor het bereiken en handhaven van een goede toestand
isop zware gronden echter minder kali nodig dan op lichte.
Prummel (1970) laat zien dat op bouwland op zware kleigronden een gemiddelde
gift van minder dan 100kg K^Oper ha voldoende is,op lichte eengift tussen
100en 200kg K 2 0. Op zandgronden iseengemiddelde gift van 150tot 200
kg,afhankelijk van het bouwplan,voldoende.
Bemestingen van 200kg of meer kunnen hier ruime tot hoge kalitoestanden
doen ontstaan. Ook opgrasland zal een hoge veebezetting tot hoge kalitoestanden kunnen leiden. Een aanwijzing hiervoor is het verband dat er bestaat
tussen de kalitoestand en de afstand van het perceel tot de boerderij.
Vermeulen (1954)toonde aan dat veel van dedichtbij gelegen percelen -die
meer mest krijgen dan de ver verwijderde -een absoluut en relatief hoge
toestand hebben. Uit een publikatie van DeVries (1966)blijkt dat een
goede kalitoestand van grasland gehandhaafd blijft bij een gift van 150 kgkunstmest-K20per haper jaar. Dit resultaat werd gevonden bijeen standaardgebruik vangrasland,d.w.z. 1xmaaien en verder weiden,zoals dat veel
voorkomt bijeen veebezetting van 2,5 gveper hectare grasland. Gedurende de
weideperiode van 180dagen komt dan ongeveer 125 kg K ? 0via mest en urine op
het land terecht,zodat de totale bemesting voor het handhaven van de toestand 275 kg K 2 0per hectare bedroeg. Dit getal komt goed overeen met hetgeen eerder voor zandgrond isgevonden (tabel 7,voor zandgrond bij 2,5gve).
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In het bijzonder op bLijvend grasland is het ontstaan van een hoge
kalitoestand van de grond bezwaarlijk inverband met het gevaar voor hypomagnesemie,althans indien men het moeten nemen van extra preventieve maatregelen als een last ervaart. Voor bouwland wordt een hoge kalitoestand
soms gunstig (voor consumptieaardappelen) of weinig hinderlijk geacht behalve daar waar fabrieksaardappelen een belangrijke plaats in het bouwplan
innemen. Niettemin bestaat er weinig redenom vanuit deze gezichtshoek van
een gevaar voor bodemverontreiniging te spreken omdat een door bemesting
ontstane te hoge kalitoestand door het achterwege laten van die bemesting
weer vrij snel tot normale proporties kan worden teruggebracht.

2.5. Koper en zink invarkensmest
Ter verhoging van de groeisnelheid enter verbetering van de voedei—
conversie wordt in verschillende landen aan het voer voor slachtvarkens
koper toegevoegd. Ook wordt aan het koper een chemotherapeutische werkingtoegeschreven.Krachtens door deEEG voorgestelde normen*)maghet voervoor jonge
slachtvarkens (le-7e week)niet meer dan200,hetvoervoor ouderemestvarkens(8e19eweek)maximaal 125mg Guperkg droge stofbevatten.Slechts 1%vanhet toegevoegde koper wordt geresorbeerd, de overige 99?°m e ^ &e faecesuitgescheiden,
voornamelijk als kopersulfide. Per afgeleverd varken (110kg)komt zo 38 g,
per varkensplaats 86g Cu inomloop.
Berekend kan worden dat op basis van bovengenoemde rantsoen de drijfmest ca. 50dpm Cu bij een drogestofgehalte van 8% bevat. Een jaarlijkse
toediening met varkensdrijfmest,bijv.naar 20ton per ha,**)zal tot accumulatie van koper in de bovengrond leiden aangezien demobiliteit inde grond
gering is,en de met het geoogste produkt afgevoerde hoeveelheid klein
(50en15gCu per ha per jaar op resp. bouwland en grasland,dit laatste
bij recirculatie via het weidendvee).
Gezien de geringe mobiliteit zal koper opgrasland,zolang dit niet
wordt gescheurd, in de laag 0-5 cm,en op bouwland inde bouwvoor
accumuleren (Henkens,1962). Dit laatste wordt fraai bevestigd in een proef
van Schmid et al. (1972)met koperhoudend zuiveringsslib en bij chemisch
onderzoek van laagsgewijs genomen monsters van wijnbouwgronden,waar veelvuldige koperbespuitingen zijn toegepast (Bûcher,1966)•

*)nog niet ingevoerd
**)Een hoeveelheid die men in depraktijk algauw zalgeven,en bovendien
niet ver afligt van de minimale hoeveelheid die men met een vacuumverspreider kan verspreiden.
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Van het inde vorm van varkensmest toegediende koper komt volgens
Batey et al.(1972) 50%in een voor deplant beschikbare (in EDTA oplosbare)
vorm voor. Opbouwland en zandgrond moet bij een Cu (EDTA)gehalte van
40dpm,rekening worden gehouden met opbrengstverliezen door overmaat
koper bij leguminozen (Purves,1972). Volgens Batey (1972) ligt degrenswaarde voorandere akkerbouwgewassen en gras bij 80dpm Cu (EDTA) in de grond,
maar Henkens (1975) vermeldt reeds bij 50dpm Cu (HNO,,),overeenkomend met
40dpm Cu (EDTA), opbrengstverliezen. Hoe dan ook,uitgaande van een normaal
goede toestand,d.w.z.een Cu(HN0_) gehalte van 5dpm indegrond, zal toepassing van een jaarlijkse gift van 20ton varkensdrijfmest na circa 150
jaar tot een bodemverontreiniging kunnen leiden,die een ongestoorde teelt
van allerlei bouwlandgewassen niet meer toelaat.Hierbij wordt uitgegaan van
een bouwvoorgewicht van 2.600.000 kg,terwijl aangenomen wordt dat75%
van het koper inde mest inverdundHNO, oplosbaar is.
Isde uitgangstoestand hoger,dan zal de kritieke situatie dienovereenkomstig eerder worden bereikt.Of de risico's op kleigrond,waar deuitgangstoestand doorgaans hoger is,ook groter zijn isonvoldoende bekend.
Voor het schaap wordt een Cu-gehalte hoger dan 15dpm op de droge
stof van het rantsoen ongewenst geacht.Rundvee heeft eengrotere tolerantie
(80dpm, Ferguson, 1943). Met varkensmest verontreinigd gras isongeschikt
voor de schapevoeding. Opgrasland levert naast het gras ook degecontamineerde grond risico's op voor de schapeteelt (Hartmans,1974). Het dier
neemt namelijk nogal wat grond op (tot 75 kgper jaar). Een gehalte hoger
dan 15à 20dpm wordt ongewenst geacht.Het voor deplant beschikbare koper
lijkt ook eengoede maat te zijn voor de door het dier te benutten hoeveelheid (Healy,1974). Bij een jaarlijkse gift van 20ton varkensdrijfmest en
een uitgangstoestand van degrond van 5dpm Cu (HNO,)wordt de grenswaarde
van 15dpm Cu (HNO,)in circa 8jaren bereikt.
Naast koperbevat varkensvoer ook zink,gemiddeld circa 175ppm. De
drijfmest bevat dan gemiddeld 75ppm.Bij een jaarlijkse gift van 20ton
stijgt het Zn(totaaO-gehalte van degrond inde boven vermelde periode
van 150jaren met circa 90ppm opbouwland. Dit behoeft,bij een uitgangs-
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toestand van 30-100 ppm (totaal)Zn,geen bezwaren op te Leveren aangezien
akkerbouwgewassen 250-300ppm (totaal) Zn indegrond verdragen.Op grasLand (Laag 0-5 cm; 600.000 kg) stijgt indeze periode het Zn(totaaL)-gehalte
met 375ppm. Dit wordt voor het grasland en het erop weidend veegeen ernstig
bezwaar geacht. Het isechter onvoldoende bekend of de combinatie van (hoge)
zink- en kopergiften tot andere effecten (interactie) leidt dan toediening
van deze elementen afzonderlijk.

2.6. DepH van de grond
Indien voldoende gegevens over de samenstelling van een mest bekend
zijn,kan zijn uiteindelijk effect op depHof beter gezegd op de kalkbehoefte
van degrond worden berekend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een door
Sluijsmans (1966)gepubliceerde formule. Indien het effect op de kalkbehoefte Ewordt genoemd, Euitgedrukt wordt in kg CaOper 100 kg aangewende meststof,de gehalten (%) aan stikstof,fosfaat enz.aangegeven worden
als N,PpO,.enz.,luidt de formule
E=-1,0 x CaO- 1,4 xMgO - 0,6 xK 2 0- 0,9 x Na 2 0 + 0,4 P_0 +0,7 x S 0 3
+ 0,8 x Cl +nx N.
De coëfficiënt nvoor het stikstofgehalte kan op 0,8 worden gesteld
voor grasland en op 1,0 voor bouwland. We zullen de berekening uitvoeren voor
dedunne mest van varkens en kippen.Mest van rundvee staat bekend als een
produkt dat weinig invloed heeft op depH van de grond.

Tabel 14.Samenstelling van dunne mest van varkens en kippen(.%)

ds

N

P

2°5

so 3

Cl

CaO

MgO

K20

Na 2 0

varkens

8,0

0,70

0,47

0,20

0,20

0,35

0,10

0,40

0,10

kippen

16,0

0,90

0,94

0,25

0,20

1,66

0,14

0,45

0,10

Uitgaande van deze samenstelling levert de formule voor varkensmest een
vergroting van de kalkbehoefte van 2,3 (grasland)en 3,7 kg (bouwland) CaO
per ton en voor kippemest van - 8kg (grasland)en - 6kg (bouwland) CaO
per ton. Varkensmest heeft dus een licht verzurend effect op degrond,kippemest een alkaliserend en duidelijk sterker effect.
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Over het (zwakke)verzurende effect van varkensmest behoeft geen zorg te
bestaan. Door een adequate kalkbemesting kan een te sterk verzuurde
grond zeer snel op eengoede pH worden gebracht.Wordt een grond te rijk
aan basen met mogelijk ongunstige gevolgen voor opbrengst en samenstelling
van de gewassen dan moet dit worden gecorrigeerd door gebruik van zuui—
werkende meststoffen als zwavelzure ammoniak of van zwavel.
Volgens BakkerenLoman (1973) ligt deoptimale pH-KCl voor zandgronden,
afhankelijk van het bouwplan tussen 4,8 en 5,8.Bij het gemiddelde hiervan,
pH 5,3,is het jaarlijkse kalkverlies op eengrond met 4% humus en 20cm
bouwvoordikte volgens Loman (1973)te berekenen op 170kg CaOper ha.
Dit verlies isdus te compenseren door een gift van 28ton dunne mest van
kippen,overeenkomend met een (jaar)produktie van ruim 350dieren. Een dergelijke veebezetting per ha bouwland isdaarom uit degezichtshoek van het
behoud van een goede pH aanvaardbaar en zelfs aantrekkelijk omdat debehoefte aan extra bekalking wordt voorkomen.Bij zwaardere bemesting zal de
pH op een dergelijke grond stijgen en isbij sommige gewassen (aardappelen)
enige opbrengstdepressie te verwachten en wellicht ook enige schade aan
de kwaliteit (aardappelschurft).Zware gronden en humusrijke zandgronden
verliezen meer kalk dan de hierboven genoemde zandgrond en kunnen daardoor wat meer kippemest verdragen.

Over het jaarlijkse kalkverlies opgrasland isonvoldoende bekend,
het wordt bijoverigens normale bemesting voor de zodelaag van 0-5 cm
wel op 50kg CaO per hageschat.Omdit te compenseren kan slechts 6ton
dunne kippemest geplaatst worden,dusde produktie van ongeveer 75kippenplaatsen. Bij zwaardere veebezetting zal depH oplopen.Wij kunnen niet
voorspellen tot hoever. In Nederland worden waarden van pH-KCl boven 5,5
onnodig geacht.Zolang de pH-KCl niet boven 6,0 of misschien 6,5 stijgt,
isoverigens nog weinig gevaar teduchten.
De zorg voor het behoud van eengoede pH dient niettemin de keuze van
het gebruik van kippemest opgrasland of bouwland inde richting van het
laatste te beïnvloeden.
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3.Het gebruik van dierlijke mest inverband met waterverontreiniging
Verrijking van het oppervlaktewater met plantevoedende stoffen
stimuleert degroei van algen en eveneens die van bacteriën,die de door
de algen opgebouwde organische stof weer als energiebron gebruiken. De
optredende processen kunnen een sterke daling van het zuurstofgehalte
van het water veroorzaken,waardoor de bruikbaarheid voor vele doeleinden
daalt. Voor de versterkte groei worden in het bijzonder de elementen fosfor en stikstof verantwoordelijk geacht. Fosfor,omdat dit element onder
natuurlijke omstandigheden veelal in het minimum isen daarmee bepalend
isvoor degroeisnelheid van deorganismen. In fosfaatrijk water kan
stikstof limiterend zijn. De betekenis van stikstof moet overigens niet
worden overschat,want ook in stikstofarm milieu kan een ongewenste groei
van organismen optreden. Dit ismet name het geval voor blauwwieren,die in
staat zijn luchtstikstof te binden.Voor drinkwater,dat uit grond- of
oppervlaktewater wordt gewonnen,is,uit een oogpunt van volksgezondheid,
het stikstofgehalte van meer belang dan dat van fosfor.Te hoge nitraatgehalten worden namelijk verantwoordelijk geacht voor het optreden van
"blue baby" ziekte bij kinderen jonger dan 6maanden.
Behalve de in mest voorkomende stikstof en fosfor zouook deorganische stof,voor zover deze in het water terecht komt,ongunstig op de
kwaliteit kunnen inwerken omdat deze als energiebron door microorganismen
wordt benut met als gevolg zuurstofarmoede.Verontreiniging met organische
stof is evenwel alleen te verwachten bij directe lozing van mest of gier
op het oppervlaktewater. Wij gaan er van uit dat deze directe lozingen
zijn of worden verboden,zoals in Nederland al sinds 1970 het geval is.
Daarom beperken wij ons indit hoofdstuk tot stikstof en fosfor alsde meest
belangrijke bestanddelen van mest engier uit een oogpunt van verontreiniging
van grond- en oppervlaktewater.

3.1. Debodem als fiIter
Deporeuze structuur,het vermogen tot adsorptie en tot het vormen van
moeilijk oplosbare chemische verbindingen tussen toegevoegde stoffen en
aanwezige bestanddelen geven aan de bodem het karakter van een filter.
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Door deporeuze structuur kunnen alleen inwater oplosbare stoffen
tot grotere diepte doordringen. Demechanische fiIterwerking voorkomt
het doordringen van organische stof uit stalmest tot meer dan enkele centimeters op matig tot fijn gestructureerde gronden (Mosier et al., 1972).
Adsorptie speelt vooral voor kationen een belangrijke rol.Stikstof in
devorm van NH, wordt daardoor goed,inde vorm van NO-,en NO-,echter niet
vastgelegd. Juist omdat NO-,-en NO-,-verbindingengoed oplosbaar zijn,
worden zij evenals chloriden gemakkelijk met het water inde grond verplaatst.
Het ortho-fosfaat ion treedt na een aanvankelijke adsorptie aan bodemdeeltjes gemakkelijk in reactie met Ca-,Fe-en Al-ionen tot moeilijk oplosbare verbindingen,waarbij weer adsorptieplaatsen vrijkomen. (Lindsay en
Moreno, 1960).
DefiIterwerking van de bodem isvan grote betekenis voor de besmetting
van het diepere grondwater met pathogène microörganismen.Wormen en hun
eieren,protozoën en hun cysten zijn zogroot dat aangenomen mag worden dat
een beweging naar het grondwater weinig waarschijnlijk is.
Voor bacteriën en virussen zal dit gemakkelijker gaan,maar het blijkt dat
depenetratie doorgaans niet veel verder gaat dan 60-120 cm. Zo vinden
Erickson et al. (1974)een grote reductie ineen (kunstmatig) zandprofiel
van 180 cm dikte,waarvan de laatste 60 cm anaëroob zijn. Indit
"Barriered Landscape Water Renovation System" (BLWRS)werd het aantal
faecale coli's gereduceerd van 10 à 10 per 100ml inde varkensmest tot
< 3 stuks per 100ml in het effluent. Deze waarde in het effluent ligt ver
beneden de EEG-A-,normvoor oppervlaktewater waaruit drinkwater bereid moet
worden en ook nog belangrijk beneden de norm "aanvaardbaar" voor viswater
«50 per 100m l ) .
De conclusie kan zijn dat een besmetting met pathogène microörganismen,
via de dosering van mest en gier,van het diepere grondwater praktisch uitgesloten is.Ook het omvangrijke gebruik vanniet op riolering aangesloten
septic tanks zonder nadelige gevolgen voor devolksgezondheid maakt dit
reeds duidelijk.
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Naarmate het profiel dunner is wordt de kans op transport vanpathogenen groter. Dit manifesteert zich bijv. in het aantal faecale coli's
dat in het drinkwater gevonden wordt.Zodoseerden O'Callaghan en Pollock
(1976)varkensdrijfmest op zavelgronden,gelegen in gras, in hoeveelheden die
inovereenstemming waren met de waterbergingscapaciteit van degrond. De
giften varieerden van 55-125 ton per ha indeperiode april-september. Het
bleek dat er slechts een geringe heoveelheid mest inde drains (ca.90 cm
diep)terecht kwam,via wormgangen en kleine scheuren indegrond. Door
regenval direct na de toediening werd dit effect iets vergroot. Evans en
Owens (1972),vonden dat via zo'n "lek" binnen 2uur na toediening het
aantal faecale coli's in het drainwater steeg met een factor 30-900.Na
2à 3dagen evenwel was het concentratieniveau aan faecale coli's weer
gedaald tot het uitgangspunt. Voor E. coli bedroeg dit 80-100 stuksper
100ml,voor de kleinere enterococci 15-20 stuks per 100ml,bij een
niveau in de mest van ca. 10 per 100ml.
Het basis niveau in het drainwater bleek in deperiode oktober tot
februari,wanneer de dieren op stal stonden en er geen organische mest
werd toegediend,voor E. coli te variëren van 2-10.000 stuks per 100ml.
Naarmate de drainwater afvoer groter was,was ook het aantal faecale
bacteriën groter,hetgeen erop wijst dat er een uitspoeling van bacteriën
uit de zode plaats vindt.
Veelal wordt de aanwezigheid vanpathogène organismen niet direct vastgesteld maar de bepaling van het aantal faecale coli'sgeeft een aanwijzing
dat een ziekte-infectie mogelijk is.Daarom zijn er criteria voor faecale

coli inoppervlakte-water vastgesteld. Deze luiden als volgt :
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oppervlaktewater voor :

klasse

zwemwater

I

zwemwater
zwemwater
viswater

2)

faecale coli MPN1>
per 100ml

bron

<100

Spaander (1975)

II verdacht

100-1000

Spaander (1975)

III onaanvaardbaar

>1000

Spaander (1975)

I

<50

Interim rapport

aanvaardbaar

aanvaardbaar

viswater

II verdacht

50-150

"waterdieren"

viswater

III onaanvaardbaar

>150

(1975)

EEG-Apnorm

<2000

Publikatieblad EG(1975:

<100

Schaeffer (1975)

bereiding
drinkwater
irrigatie
tuinbouw

1)most probable number
2)op basis van rauwgegeten Produkten.

Een vergelijking van deze criteria met degevonden aantallen E.coli in
het drainwater leert dat dit water,dat rechtstreeks OD het oppervlaktewater
geloosd wordt,vaak niet aan de oppervlaktewater gestelde eisen voldoet.
Dat is zeker het geval gedurende enkele dagen na het toedienen van een
gift drijfmest die niet inovereenstemming ismet de waterbergingscapaciteit van degrond. Deze normen kunnen echter ook overschreden
worden innatte perioden met een grote drainwaterafvoer op grond die niet
recent met drijfmest isbemest,maar wel regelmatig eenorganische bemesting
ontvangt.
Het spreekt vanzelf dat elke filter functie niet meer relevant is als
wete maken hebben met runoff.
Wat een mogelijke besmetting van het oppervlaktewater met pathogène
microörganisemen via drainwater en runoff betekent voor de volksgezondheid
kandoor onsniet beoordeeld worden.

Degoede fiIterwerking voor organisch materiaal evenals die voor fosfaten
onder praktijkomstandigheden komt ook tot uiting ineen aantal waarnemingen van
Steenvoorden en Oosterom (1973) weergegeven intabel 15.Denatuurlijke gebieden
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zijnonbemeste zandgronden,terwijL debemestegebieden voor 75-95% bestaan
uit zandgrasland met een veebezetting van 1,7-2,2runderen,4-16 varkensplaatsen,0,7 kaLverplaatsen en 20-70kippen per ha. Uit deze tabel blijkt
dat het organisch-stofgehalte van het gefiltreerde grondwater (gemeten
als KMnO,-getal)en het ortho-fosfaatgehalte in het profiel tot 2,5 m
diepte weinig uiteenloopt onder natuurterreinen en bemest cultuurland.
Dit integenstelling tot het nitraatgehalte,dat in het bemeste cultuurland hoger isdan onder de natuurterreinen.

Tabel 15.De samenstelling van het grondwater inmg per Lop verschillende
diepte en onder uiteenlopende bemestingstoestand op zandgronden
(Steenvoorden en Oosterom, 1973)

0,50 m d i e p t e

2,50 m d i e p t e

KMnO.

N-N0 3

natuurgebied

•13

0,3

0,05

12

0,3

0,05

bemeste gebieden

13

5,3

0,07

13

1,0

0,11

P-ortho

KMn04

N-N0,

P-ortho

Nog beter leert men het zuiverend vermogen van degrond kennen uit
irrigatieproeven met afvalwater,waarbij grote hoeveelheden plantevoedende
stoffen worden toegediend (De Haan,1972). Tabel 16toont op zandgrond de
reductie ingehalte gevonden in het drainwater (Tilburg)of grondwater
(WTM)op ca.1meter diepte,uitgedrukt inprocenten van het gehalte in
het toegediende afvalwater.
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Tabel 16.Reductie ingehalte na irrigatie van afvalwater op zandgrond
op 4verschillende vloeivelden (De Haan,1972)
*)

TiIburg

WTM

gemiddeld

Witsie

Zandeleij

81%

98%

95%

99%

93%

P

-%

96%

92%

99%

98%

N

75%

83%

72%

97%

82%

-%

16%

37%

71%

41%

14%

-%

-%

58%

36%

4200

4200

3900

250

B0D 5

t

t
K
Cl

Trappistenklooster

gift mm
per jaar
+)rioolwater
*)proceswater aardappelmeelindustrie

Het vloeiveld van het Trappistenklooster isnog maar 5jaar ingebruik,
deoverige velden reeds meer dan 40jaar.Ondanks dat blijkt nog steeds een
hoge zuiveringsgraad te worden gehaald,vooral voor degemakkelijk afbreekbare organische stof (BOD,-)en voor fosfaat.

Uit deze hoopgevende resultaten mag niet worden geconcludeerd dat
het zuiverend vermogen van de grond onbeperkt is.
Bovendien kan bij overbelasting met water het filter "doorslaan". Dit
lijkt het geval te zijn bij het infig.3gegeven voorbeeld,waar een eenmalige gift afvalwater van 420 mm istoegepast(DeHaan,1972). Degetekende
situatie werdgemeten 2maanden na de toediening en suggereert dat het afvalwater doorgedrongen istot bijna 4mdiepte.
Debetrekkelijk slechte fiIterfunctie voor stikstof blijkt ook uit
proeven van Foerster (1973)met grote hoeveelheden mest (2x 600ton
dunne mest). Natwee jaar was het nitraatgehalte van hetgrondwater tot op
een diepte van ca.6mgestegen met een maximum van 400mg N-N0-,per Lop
ongeveer 2-2,5 mdiepte.
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Het P-gehalte werd e c h t e r o L e c h t s i n het bovenste deel van het p r o f i e l
verhoogd. I n het t r a j e c t 110-180 cm werd geen enkele P-verhoging t e n g e volge van bemesting g e c o n s t a t e e r d .
Op niet gedraineerd land zal een bevloeiing,die onvoldoende isaangepast aan de waterbergingscapaciteit van dedoorwortelde zone,dusaanleiding kunnen geven tot een "vervuiling" van het ondiepe grondwater,in het
bijzonder met nitraat en chloride.
Ook tussen grondsoorten iser nog een groot verschil in zuiverend
vermogen. Zo bedroeg de vastlegging van fosfaat uit proceswater van de
aardappelmeelindustrie op venige grond slechts 70%,integenstelling tot
die op zandgrond,die 98%bedroeg (De Haan,1972)

3.2. Verliezen aan stikstof en fosfaat uit dedoorwortelde zone
In de vorige paragraaf isuiteengezet dat degrond in het algemeen een
uitstekend filter is voor organische stof en fosfaat,maar minder goed
voor stikstof. Devraag zal nu worden behandeld in welke mate jaarlijkse
toediening van dierlijke mest de belasting vangrond-en oppervlaktewater
met stikstof en fosfaat beïnvloedt.

3.2.1.Wijze waarop de belasting van het water ontstaat.
De belangrijkste twee wijzen van transport van plantevoedingstoffen
naar het water zijn uitspoeling enoppervlakkige afspoeling of "runoff"
(Kolenbrander, 1973). In het eerste geval treedt de bodem als filter op ;
in het tweede ontbreekt die werking geheel.Daardoor kunnen in water oplosbare en in water zwevende stoffen rechtstreeks naar het oppervlaktewater
worden getransporteerd, in ernstige gevallen worden ook gronddeeltjes meegenomen en spreekt men van watererosie. Het laatste isechter in West-Europa
van weinig betekenis en voor zover toch optredend, is het verschijnsel door
cultuurmaatregelen aan banden te leggen.We zullen ons daarom beperken tot
uitspoeling en de normaal voorkomende vorm van "runoff".
1)
3.2.2. Uitspoeling van stikstof op bouwland.
Kolenbrander(1969) heeft een analyse gegeven van een groot aantal
lysimeterproeven uit de literatuur. Zijn resultaten hebben alle betrekking
1)zieook Bijlage I
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op uitspoeling uit een grondlaag van ongeveer 1men uitsluitend op
gevallen waarin kunstmest werd gebruikt.
Deuitspoeling van stikstof bleek recht evenredig te zijn met de hoeveelheid drainwater in het traject 0tot ca.600mm per jaar.Op cultuurland (zandgrond)

dat een aantaljaren niet met stikstof was bemest

was het verlies bij 250mm drainwater ca.45kg Nper haper jaar.
Door een optimale kunstmestgift wordt dit verlies met ca.14%van de gegeven
bemesting verhoogd. Naarmate degrond zwaarder wasnam deuitspoeling van
stikstof af.
Overdosering van stikstof zal onder gemiddelde Westeuropese klimaatomstandigheden tot versterkte uitspoeling leiden. Inprincipe zal de uitspoeling zelfstot het niveau van het te veel gegevene naderen.
Over de uitspoeling van stikstof uit stalmest staan weinig gegevens
ter beschikking. Om toch hierover een schatting te kunnen geven volgen we
een reeds inparagraaf 1gekozen benaderingswijze.
In die paragraaf werd er van uit gegaan dat bij voorjaarstoediening,
van de N-fractie die in het eerste jaar gemineraliseerd wordt (N )60%ter
J a

e

beschikking komt van de bouwlandgewassen. Deoverige 40%wordt gemineraliseerd buiten het groeiseizoen. Vandeze stikstof blijft,opgrond vangegevens van Van der Paauwen Ris (1963), 13,5%ter beschikking van de gewassen
inhet volgende jaar (nawerking).Als we aannemen dat 20% na denitrificatie
vervluchtigt (Broadbent en Clark,1965),zal deoverige stikstof (66,5%)
door uitspoeling verloren gaan. Dit isdus 0,665x 0,4 x N =0,27 N.
Voor de residu-stikstof (N )geldt,na het bereiken van deevenwichtstoestand, hetzelfde.Het deel van deze fractie dat uitspoelt kan dus ook
gesteld worden op 0,27 N .Intotaal zal van de stikstof,gemineraliseerd
buiten het groeiseizoen der gewassen,dus door uitspoeling 0,27 N +0,27 N
verloren gaan.Aangezien inde desbetreffende paragraaf verondersteld is
dat de fracties N en N ingrootte ongeveer aan elkaar gelijk zijn,kan
ook gesteld worden dat inde evenwichtstoestand de uitspoeling van de buiten
het groeiseizoen gemineraliseerde stikstof gelijk is aan 0,27 (N - N) .
Hierin is N. de totale hoeveelheid stikstof en N de bij de toediening reeds
t
m
aanwezige minerale fractie (zie tabel4 ) .
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a

BijdenajaarstoedieningwerderyanuitgegaandatvandemineraLe
stikstof (N) indeherfstenwinterca.40%zouuitspoelen,nadat20%
m
'
doorvervluchtiging vanNH,bijtoediening verloren isgegaan.Deuitspoeling
vandezefractiezalduszijn0,40x0,80xN =0,32N.
'
m
' m
Verder werdaangenomendatvandefractiedieinheteerstejaar
wordtgemineraliseerd (N)indeherfstvlaknadetoediening nog20%
zalvrijkomen.Vandezestikstofgaatweer40%dooruitspoelingverloren,
ofwel0,40 x0,20xN =0,08N.
Vanhet restant (0,80N)wordt hetvolgendejaar,zoalsookbijde
voorjaarstoediening hetgeval was,40%buitenhetgroeiseizoen dergewassen gemineraliseerd,terwijlookweer66,5%vandezestikstofdooruitspoeling
verloren zalgaanofwel0,665x0,40x0,80N =0,21 N.VandeN-fractie
isdusinhettotaaluitgespoeld inherfstenvolgende herfst (0,08+0,21)N =
0,29N.
'
e
Deresidu-fractie(N)zalzichnietandersgedragendanbijdevoorjaarstoediening,zodatdeuitspoeling hiervanzalbedragen0,27N.
Detotaleuitspoeling bijherfsttoedieningkannuberekendwordenop:
0,32N +0,29 N +0,27N of0,32N +0,28 (N.-N)
'
m
' e
'
r
' m '
t m

Hetbelangrijkeverschil inuitspoeling tussenvoorjaars-enherfsttoediening isgelegen inhetverliesdooruitspoeling vanstikstofuitde
reedsindedierlijkemestaanwezigemineralefractie(N) .Vandeinde
3
m
organische stofgebondenstikstof (N.-N)gaatopbouwland 27-28%verloren
dooruitspoeling tengevolgevanhetfeitdatdezestikstofgemineraliseerd
wordtbuiten hetgroeiseizoen dergewassen.
Deuitspoeling zoalsdieteverwachten isopgrondvanbovengenoemde
relaties isweergegeven intabel17.

Tabel 17.Percentage uitgespoelde stikstof uit dierlijke mest op bouwland
(in evenwichtstoestand).

toedieningstijd stip
voorjaar

najaar

rundveedrijfmest

16

30

varkensdrijfmest

13

30

kippedrijfmest

8

31

kalverdrijfmest

5
2

31

gier

32

De hierboven gegeven cijfers hebben alle betrekking op stikstof,die
door te vroege uitspoeling of te latemineralisatie niet ter beschikking
heeft gestaan van het gewas.Van de stikstof,die wel ter beschikking heeft
gestaan,gaat evenveel verloren als van eenzelfde hoeveelheid kunstmeststikstof. Hoeveel dat is,isberekend uit onderzoek met lysimeters. Door
de resultaten van lysimeteronderzoek te combineren met degegevens van
tabel 17is het mogelijk de uitspoeling uit stalmest met die van een gelijkwaardige hoeveelheid kunstmeststikstof te vergelijken.
Het effect van 100 kg in het voorjaar gegeven stalmest-N op het gewas
komt bij een werkingscoëfficiënt van 75% overeen met dat van 75kg kunstmest-N. Om eenzelfde N-effect te bereiken als van 100kg kunstmest-N is
dusnodig—=p x 100 = 133 kg stalmest-N (overeenkomend met de produktie
van 1,5 volwassen rund per jaar). Deuitspoeling uit 100kg kunstmest-N
werd volgens lysimeter-onderzoek geschat op 14kg,die van een equivalente
stalmestgift wordt dus 14+0,16 x 133=35 kg voor rundveemest of
14+0,05 x 133 = 21 kg voor kalverdrijfmest.
In het geval van herfstaanwending isde werkingscoëfficiënt 45%.Dan
isvoor het bereiken van een effect van 100kg kunstmest-N een hoeveelheid
stalmest-N nodig van—-rr x 100 = 222kg N,hetgeen overeenkomt met de produktie van 2,5 volwassen runderen per jaar. Deuitspoeling uit 100kg kunstmeststikstof blijft 14kg,maar die van een equivalente stalmestgift wordt
nu 14+0,30 x 222 = 81 kg N. Deze waarde geldt voor alle mestsoorten.
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De conclusie kan dus zijn dat vervanging van kunstmest door een uit
een oogpunt van N-voorziening gelijkwaardige stalmestgift op zandbouwland
bij voorjaarstoediening op de lange duur leidt tot een 11/2 à 21/2 keer
zogrote uitspoeling van stikstof uit de doorwortelde zone,terwijl dat
bijnajaarstoediening ca.6maal zogroot zal zijn. Daar in de praktijk
door gebrek aan opslagcapaciteit en uit arbeids-economische overwegingen
gedurende degehele herfst,winter en het voorjaar mest wordt uitgereden,
zal het verlies gemiddeld 4keer zogroot zijn als bij een equivalente
hoeveelheid kunstmest,die in het voorjaar juist voordat de plantegroei
start,overeenkomstig de behoefte van het gewas wordt toegediend.

3.2.3. Uitspoeling van stikstof op grasland.
Integenstelling tot bouwland isop grasland het gehele jaar door
een bedekking aanwezig,die in staat isstikstof op te nemen zolang de temperatuur boven 6-7 °C is.Van de in degrond inde loop van een jaar aanwezige
minerale stikstof wordt volgens proeven van Pfaff (1963)dan ook meer dan
90% opgenomen terwijl dat bij granen minder dan 50%was.In overeenstemming
hiermee zijn de uitspoelingsverliezen doorgaans gering.Williams en Jackson
(1976) menen dat de verliezen pas van betekenis worden bij zodanig hoge
N-giften dat deze uit een oogpunt van droge stof-produktie boven de maat
zijn. Kolenbrander (1973)geeft voor deonbemeste grond een gemiddeld verlies van 3kg Nper haper jaar en daarboven een verlies van 1à 2%van de
gegeven kunstmest-N. Deze resultaten worden fraai ondersteund door die van
Garwood en Tyson (1973) in figuur 4,voor zover deze giften beneden de 250 kgN
per haper jaar liggen. Daarboven treedt er een sterke stijging op die uiteindelijk verlopen zal onder een hoek met dex-as van maximaal45°.
De resultaten van Garwood en Tyson (1973)worden op hun beurt ondersteund door gegevens verzameld in het Hupselsebeek gebied (Kolenbrander en
Van Dijk,1972). Dit gebied iseen "catchment area" waar op geringe diepte
een dikke,voor water ondoordringbare kleilaag aanwezig is.De waterhuishouding indit gebied isdaardoor vergelijkbaar met die van een lysimeter waarbij het diepere grondwater ontbreekt.
Het blijkt dat degegevens van deze catchment area,weergegeven door
één punt infig.4,goed in het totale beeld passen wanneer naast degebruikelijke kunstmestbemesting van 230kg Nper haper jaar ook de stikstof,
geproduceerdinde organische mest tijdens de stalperiode in rekening wordt
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gebracht. Deze werd berekend op ca.165kgNper haperjaar,zodatde
totale gift 395kg Nbedroeg.
Het verloop vandecurve infig.4 wijst erop datdemaximaleopnamecapaciteit vanhetgras bereikt ismetca.450kgNperhaper jaar,en
dat bij hogere giften hetteveel gegevene kanuitspoelen.
Inprincipe ishetbeeld vandeN-uitspoeling opgrasland niet afwijkend
vandatopbouwland. Hetverschil isdatopgrasland,door deaard vanhet
gewas,desterke uitspoeling eerst begint bijveel hogeregiften.
Fig.4geeft onseenmogelijkheid deuitspoeling vanNopgrasland
inafhankelijkheid vandetoegediende hoeveelheid mest,te schatten. Indien
demest vanniet meer dan1,5gverundvee naar hetgrasland wordt gebracht
met daarin ongeveer 130kgN,dangeeft dit geen grotere uitspoeling dan
eeneven grote enop hetzelfde tijdstip toegepaste kunstmestgift. Dieuitspoeling isvolgens fig.4gering,maar zousterk toenemen indien detotale
gift vanstalmest en kunstmest boven ongeveer 350kg Nkwam.Met uitsluitend
stalmest wordt dit niveau bereikt bij4gverundvee.
Vanuit degezichtshoek vandeuitspoeling van stikstof isoverigens
het veebedrijf dikwijls inhetnadeel tenopzichte vanhetakkerbouwbedrijf.
Wegens hetontbreken vanvoldoende opslagcapaciteit enom arbeidseconomische
redenen wordt eendeel vandemest inhetnajaar endewinter uitgereden.
Omdat hetgewas danonvoldoende capaciteit heeft omdeaangeboden stikstof
optenemen zaleen belangrijk verlies door uitspoeling kunnen optreden.
Fig.5(Kolenbrander 1969)laat dit zien voor kunstmestbemesting.
Deuitspoelingsverliezen vanstikstof uitdierlijke mest kunnenmet
behulp van hetschema bijpar.1.2.1.gemakkelijk worden berekend.Bijtoediening vandemest inhetvoorjaar bedragen deze 0,04 N +0,04 N =
0,04 (N.-N) ,bijtoediening in
a hetnajaar 0,272N +0,112N +0,04N =
t m'
'
m
'
e
'
r
0,272N +
0,076
(N.-N
)
.
De
stikstofuitspoelingsverliezen
bedragen
voor
m
'
t
m
c
»
a
rundveemest,uitgescheiden tijdens deweideperiode :0,025N +0,06 N +0,04N
=0,025N +0,05 (N.-N) .Metbehulp vantabel 4kunnen voor diverse
K
m
'
t
m
mestsoorten deuitspoelingsverliezen berekend worden.
Deze bedragen bijvoorjaarstoediening voor rundvee-,varkens-,kippeen kalverdrijfmest resp. 2,4, 2,0,1,2,en0,8%.Bijnajaarstcediening
stijgen deze verliezen tot resp.15,4,17,4,21,3,en 23,3%. Voor rundveemest geproduceerd tijdens deweideperiode zijn deuitspoelingsverliezen
van stikstof4%.
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Figuur 4 Verband tussen stikstofverliezen op grasland en de jaarlijks
toegediende hoeveelheid kunstmeststikstof (lysimeterproeven;
Garwood en Tyson, 1973).
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3.2.4. Uitspoeling van fosfaat.

3.2.4.1. Kunstmest
Figuur 6 Laat zien dat het P-gehalte van de bouwvoor onder invloed
van een bemesting met 60kg Pper haper jaar als superfosfaat aanvankelijk
stijgt en daarna afvlakt. Dit wijst erop dat op de duur een evenwicht
onstaat tussen P-gift en P-voorraad indegrond. Voor zover het fosfaat
niet door deplant wordt opgenomen en daarmee afgevoerd(_+30 kgP
per haper jaar) zal dit moeten uitspoelen naar diepere lagen.
Uit drainwater engrondwater-onderzoek blijkt dat op normaal bemeste
zand-en kleigronden,waarbij de P-bemesting inovereenstemming ismet de
P-behoefte van de gewassen,bij een draindiepte van ca.1mhet verlies door
uitspoeling gering isen ca.0,2 kg P. per haper jaar bedraagt.Een uitzondering vormen de veen-en dalgronden waar de verliezen op het tienvoudige komen,
nl. ca.2kg P per haper jaar (Kolenbrander, 1973).
Door de adsorptie van anorganisch fosfaat aan de minerale bodemdéeltjes
en de vorming van moeilijk oplosbare Ca-,Fe-en Al-verbindingen isde P-concentratie in het bodemvocht laag (gemiddeld ca.0,08 mg P per L)en daardoor deuitspoeling gering. Dit integenstelling tot veen-en dalgronden
waar de P-concentratie het tienvoudige is.
De conclusie die uit het voorhanden zijnde materiaal getrokken kan
worden kan luiden,dat een anorganische P-bemesting in het algemeen geen
aanleiding zal geven tot grotere P-verliezen door uitspoeling wanneer
dedosering inovereenstemming ismet deonttrekking door hetgewas.
Een overdosering zal op den duur aanleiding kunnen geven tot hogere
uitspoelingsverliezen, hoewel dit sterk beïnvloed zal worden door de aard
van de grond. Het isonvoldoende bekend inwelke mate enop welke termijn
overdosering de uitspoeling naar diepere lagen en vandaar naarhet oppei—
vlaktewater beïnvloedt.

3.2.4.2. Irrigatie met afvalwater.
De irrigatie met afvalwater is,vergeleken met detoediening van kunstmestfosfaat,een bijzonder extreem geval van bemesting door de dosering van
grote hoeveelheden fosfaat ingrote hoeveelheden water.
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In het voorgaande bleek reeds dat de minerale bodem een uitstekend
filter is.Echter een zuiverend vermogen van 98% (tabel 16)geeft nog altijd
de mogelijkheid dat de 2%die niet inde bodem wordt vastgehouden,aanzienlijk meer fosfaat vertegenwoordigt dan deoorspronkelijkegrond leverde
voôr de irrigatie. Zo vermeldt De Haan (1972)bij een irrigatie vanproceswater uit deaardappelmeelindustrie een P.- concentratie,gemeten op
1,45 mdiepte,die ca.17keer zogroot isalsde oorspronkelijke van 0,07 mg P
perliter vèôr deirrigatie.Opde vloeivelden van Tilburg schat De Haan
(1972)een jaarlijks verlies van 17kg P per ha via drains naar het oppervlaktewater,hetgeen een 80-voud isvan de hoeveelheid die het perceel
van nature zou hebben verloren.
Door de irrigatie gedurende meer dan 40jaren wordt er op de zandpei—
celen van de vloeivelden van de aardappelmeelindustrie op een diepte van
ca. 150 cm in het grondwater een "evenwichts" concentratie gevonden van
0,37 mg P per L,terwijl dat in het drainwater op het vloeiveldcomplex
Zandeleij te Tilburg ca.0,46 mg P per Lbedraagt. Deoorspronkelijke concentratie uit de tijd van voor de irrigatie isniet bekend,maar een veld,
dat nog nooit bevloeid werd en inde buurt ligt van de vloeivelden der
aardappelmeelindustrie had een "evenwichts" concentratie van ca.0,07 mg P
per l,een waarde diegoed overeenkomt met het gemiddelde voor minerale gronden
(0,08mg P perL).
Uit dit onderzoek blijkt dat de langdurige bevloeiing met P-houdend
afvalwater aanleiding geeft tot een permanent hogere P-concentratie in het
drain- ofgrondwater (hier gemeten op 1-1,5 m diepte). Dit permanent
hogere gehalte wordt instand gehouden door een verhoogde adsorptie van
fosfaat aan de bodemdeeltjes en een grotere hoeveelheid chemisch neergeslagen P-verbindingen,waarmeehet bodemvocht inevenwicht is.Het resulteert
ineen verlies dat bij 250mm drainwater per jaar ca.5keer zo hoog is als van
nature het geval is.Daarnaast treedt er bij bevloeiing nog extra verlies
op nl. van fosfaat dat niet aan dedeeltjes wordt geadsorbeerd.

3.2.4.3. Stalmest
P f a f f (1963) vond i n z i j n 1 5 - j a r i g e l y s i m e t e r p r o e v e n d m d i e p t e )
geen v e r s c h i l van b e t e k e n i s i n P - u i t s p o e l i n g tussen NPK- en het ( v a s t e )
s t a l m e s t + N P K - o b j e c t . Ook Cooke en W i l l i a m s (1970) vonden geen v e r s c h i l
na 100 j a a r stalmestbemesting (35 t o n per ha per j a a r ) .
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Met drijfmest echter zijn er aanwijzingen dat de doordringing snelLer
gaat. Zo vonden Vetter en Klasink (1972) indeprofielen van 20 bedrijven
op zandgrond in Nedersaksen,waarop gedurende 15jaren 65-255 m drijfmest
per haper jaar werd gegeven,een 2à3-voudige toename van fosfaat in
deondergrond (60-90cm).
De La Lande Cremer (1972) constateerde in Lysimeters reeds na 1jaar
een toename op 1m diepte op zandgrond na 8giften van 30ton varkensdrijfmest toegdiend inenkele weken.
250m drijfmest per ha bevat ca. 23mm water. Deze hoeveelheid water
kan,vergeleken met een irrigatie van afvalwater van 250mm en meer,ineens
toegediend, ineen niet te natte grond gemakkelijk geborgen worden in het
doorwortelde profiel van 1m. Een deel van het vocht kan echter door de grotere poriën nog dieper doordringen,waarbij in water oplosbare P-verbindingen,
dieniet aan het bodemcomplex worden geadsorbeerd,zoals inositolfosfaat
englycerolfosfaat, meegaan. Volgens Gerritse (1975) kan 5-25% van het totale
fosfaat in stalmest uit dergelijke verbindingen bestaan.
Het is helaasnog niet mogelijk op grond vanproeven met drijfmest aan
tegeven in welke mate het P-verlies door uitspoeling onder invloed van overdosering in de loop der jaren zal toenemen.
Indit opzicht neemt dit type organische mest een positie intussen kunstmest en afvalwater,wat inhoudt dat op de lange duur met een verhoogde
uitspoeling rekening moet worden gehouden.Wanneer dat tijdstip aanbreekt
isthans nog niet te voorspellen,evenmin als het niveau waarop die uitspoeling zich zal instellen.

3.2.5. Fosfaatverliezen doorrunoff.
Ingeaccidenteerd terrein zalniet alle regenwater zich door de bodem
naar beneden verplaatsen,maar ten dele langs de oppervlakte afstromen en
daarbij water - oplosbare stoffen en soms bodemdeeltjes meevoeren. Om welke
hoeveelheden fosfaat het hierbij gaat ismoeilijk te zeggen.Het zal uiteraard afhangen van de hoeveelheid afstromend water en de concentratie daarin
dieop haar beurt afhankelijk is van conditie en vruchtbaarheid van de grond.
Onder omstandigheden met overwegend vlak land zal alleen runoff optreden
indien de grond onvoldoende waterberging heeft zoals hetgeval kan zijn
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tijdens een hevige regenbui,in een Langdurige natte periode,bij hoge
grondwaterstand of ook inde winter wanneer degrond bevroren is.De kans
op runoff isbetrekkelijk groot indien tijdens de winterperiode mest over
bevroren of besneeuwde grond wordt uitgereden.
Ryden et al. (1973)geven voor cultuurland in de Verenigde Staten
runoff-waarden van 0,12 tot 1,23 kg totaal-P per haper jaar.Menzel(1974)
vindt voor het Noorden van de VS dat ca. 2%van de neerslag als runoff in
het oppervlaktewater terechtkomt,hetgeen bij een regenval van 750mm zou
neerkomen op 15mm. Combineren we deze hoeveelheid om een ruwe indruk te
krijgen,met het door Cooke en Williams (1970)gemiddeld in regenplassen
op het land gevonden P-gehalte van ca. 1,24 mg Pper l,dan komen weop een
runoff-waarde van 0,18 kg totaal-P per ha per jaar. Een ruwe schatting
isook te maken uit gegevens van "catchment areas".Voor dergelijke gebieden
geeft Kolenbrander (1973)per haeen bijdrage aan van 0,40 kg totaal-P aan
het oppervlaktewater,terwijl de uitspoeling (ingeval van een ondiepe afwatering zoals in het gebied van de eerder genoemde Hupsèlse Beek)op
0,22 kg worden gesteld. Het verschil van 0,18 kg kan dan aan runoff worden
toegeschreven. De hier genoemde waarden hebben dezelfde orde van grootte
alsde uitspoeling uit de doorwortelde zone.Dat isook het geval met gegevens
van Harms et al.(1974)die voor bouwland0,30 en voor grasland 0,24 vinden
en daarmee tevens demonstreren dat de kans op runoff van plantevoedingsstoffen bij deeerste gebruikswijze groter isdan bij detweede.
Naarmate de bovengrond rijker isaan plantevoedende stoffen neemt de
met runoff gemoeide hoeveelheid toe. Fig.7demonstreert dat voor Zwitserse
omstandigheden. Naarmate het percentage cultuurland ten koste van bos en
braak land toeneemt en dus ook de bodemvruchtbaarheid,nemen ook de verliezen
naar het oppervlaktewater toe. Degrote verliezen in de Vooralpen worden toegeschreven aan een groter aandeel van runoff enerosie.
Overmatige toediening van fosfaat met mest,zoals dat op bouwland het
geval zal zijn bij de mest van meer dan 1,5 stuks rundvee (p2°s Procluktie
op jaarbalans 60 k g ) ,doet de fosfaattoestand van de bovengrond stijgen
en daarmee debijdrage van runoff aan de belasting van het oppervlaktewater.
Teverwachten isdat het runoff-aandeel op veel kortere termijn op een verhoogde vruchtbaarheid van de bovengrond zal reageren dan het uitspoelingsaandeel.
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3.3. Betekenis van deondergrond voor de verliezen aan stikstof en fosfaat.
Dedoor gebruik van grote giften stalmest versterkte uitspoeling van
stikstof en fosfaat betekent nog niet noodzakelijkerwijs een belangrijke
concentratie-verhoging van het grond-en oppervlaktewater met deze stoffen.
Immers door denitrificatie van denitraten zou een deel van de stikstof nog
kunnen vervluchtigen uit deondergrond,terwijl een verdunning van het naar
beneden stromend water met grondwater neerkomt op een concentratieverlaging.
Fosfaat,uitgespoeld uit de doorwortelde bodemlaag,zou in de ondergrond
nog kunnen worden vastgelegd of evenals nitraat met fosfaatarmer water kunnen worden verdund. Van deze mogelijkheden ismaar op beperkte schaal sprake
op gedraineerd land,waar de drains het neerstromend water direct op het oppervlaktewater lozen. Indat geval wordt het bodemfiIteronder de bewortelde
zone inveel mindere mate benut.

3.3.1. Nitraatstikstof
Ineen vorige paragraaf isberekend dat de uitspoeling van stikstof
uit de doorwortelde laag bij gebruik van stalmest ca.4keer zogroot is
als bij gebruik van een voor het gewasgelijkwaardige kunstmestgift. Vanuit
een milieustandpunt is het belangrijk te weten wat met deze stikstof inde
ondergrond gebeurt.
Voor denitrificatie van de doorspoelende nitraten hebben de daarvoor
verantwoordelijkeorganismen energie nodig,dieontleend wordt aan een afbraak van aanwezige organische stof. Inde doorwortelde laag isdaarvan voir
doende aanwezig,in de laag daaronder doorgaans niet.
Kolenbrander (1975) berekende opgrond van deBOD-concentratie in drainwater
een denitrificatieverlies van 3-5 mg N-NO-,per i.Wanneer echter de verblijf
tijd inde ondergrond sterk toeneemt zouden ook de minder goed aantastbare
organische C-verbindingen als energiebron kunnen gaan fungeren,waardoor
de denitrificatie in deondergrond nog een factor van maximaal 4.zou kunnen
stijgen.
Daarnaast zal een sterke verdunning kunnen optreden. Het ruwe water
dat door de waterleidingsbedrijven wordt opgepompt van 25-125 mdiepte in
pleistocene zandgebieden,bevat over het algemeen weinig ofgeen nitraat
1)zieook BijlageI
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(Kolenbrander/. 1972),evenmin als het op 20-50mdiepte aangetroffen water
inhet veengebied van Midden-West Nederland (Toussaint et al.,1973). De
verdunning zal het sterkst zijn bij de hoogste poriènvolumina en zal
daarom op veengronden die van zand-en kleigronden overtreffen. Dat de
verblijftijd inde ondergrond een grote invloed heeft op het nitraatgehalte,
wordt fraai gedemonstreerd in het afstroomgebied van de Hupselse Beek (650ha),
Indit zandige gebied met een ondoorlatende kleilaag op een diepte variërende van 0,4-8 m werd een N-gehalte van 15mg per lgevonden,terwijl
3 kmverder,waar de kleilaag naar grotere diepte is weggedoken. Steenvoorden
en Oosterom (1973) slechts een gehalte van ca.3mg Nper laantroffen. De
diepere doorstroming van de ondergrond leidde door verdunning en/of denitrificatie tot een reductie ingehalte,die een factor ca.5bedroeg.
Het blijkt dus dat naast degrondsoort vooral de hydrologie van een
gebied van grote invloed isop de concentraties aan nitraatstikstof die in
hetgrondwater zullen worden gevonden. Dit neemt niet weg dat een verhoogde
uispoeling bij een onvoldoende denitrificatie-activiteit de concentratie
verhoogt en dat op de zeer lange duur degehalten van het grondwater die
van het neerdalend water zullen naderen.

3.3.2. Fosfaat

3.3.2.1.Minerale gronden
Het blijkt dat er op een diepte van 1-2 mop zand- en kleigronden in het
drain- en grondwater een gehalte aanwezig isvan ca.0,08 mg P per l.Op
zijn weg naar beneden zal,afhankelijk van de P-concentratie van het water
inde diepere lagen,een verlaging van het P.-gehalte kunnen optreden door
verdunning,adsorptie en chemische neerslag.
Uit een onderzoek,verricht in 1949,van het ruwegrondwater van een
43-tal pompstations van waterleidingbedrijven in Nederland,blijkt dat het
ortho-fosfaatgehalte varieerde van CO,01 -0,086mg 0-P per Imet een
gemiddelde van 0,036mg 0-P per I..Dit gehalte isechter niet direct vergelijkbaar met het gevonden P-gehalte inondiep grond- en drainwater. Uit
gegevens van Steenvoorden en Oosterom (1973) kan voor ondiep grondwater
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(0,50-2,50 mdiepte) van onbemeste en bemeste zandgronden een 0-P/P. - verhouding berekend worden van 0,40. Eengehalte van 0,08 mg P per l i s dan
equivalent met 0,032mg 0-P per I.Het blijkt dat deze waarde goed overeenstemt met diegevonden in het diepe grondwater (0,036mg 0-P per O . Het
zou erop kunnen wijzen dat weop normaal behandelde cultuurgronden reeds
dicht onder de doorwortelde zone te maken hebben met de van nature aanwezige
concentratie,die naar grotere diepte maar weinig verandert.
In het geval van de verhoogde evenwichtsconcentratiesgevonden na 40
jaren irrigatie van proceswater uit de aardappelmeelindustrie en rioolwater
van Tilburg,wordt in hetgrond- en drainwater een gehalte gevonden van
resp. 0,14 mg 0-P per len 0,33 mg 0-P per l. Deze concentraties liggen ca.
4-9 maal zo hoog als de concentraties in het diepere grondwater.Uit dit materiaal blijkt dat er inde diepere ondergrond toch nog wel mogelijkheden
zijn tot verlaging van de fosfaatconcentraties van het water dat de doorwortelde zone gepasseerd is.Dit zalook voor een verhoogde uitspoeling van fosfaat uit drijfmest gelden.
Het is zonder nader onderzoek van de chemische eigenschappen van de
bodem inde diepere lagen niet mogelijk vast te stellen of de verlaging alleen zalplaatshebben door verdunning dan wel ook door adsorptie en chemische
neerslag. Indien alleen verdunning de bepalende factor is zal langzaam maar
zeker de fosfaatconcentratie ook in het diepere grondwater kunnenoplopen.
Gezien echter het trage tempo van deuitspoeling zal dit in de nabije toekomst nog geen rol spelen.

3.3.2.2. Veengronden
In het diepe grondwater in venige gebieden worden in Nederland betrekkelijk hoge fosfaat- (enook NH,-)gehalten aangetroffen door de aanwezigheid van eutroof veen tot opgrotere diepten.
Toussaint et al. (1973)vonden de hieronder vermelde waarden.
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Tabel 18. Frequentieverdeling (%) vanorthofosfaat- en N-NH,-gehalten in het
diepe grondwater (overwegend 20-30m) in veengebieden inW-Nederland in mg per '[.

N-NH,

ortho-P
frequentie

klasse

frequentie

klasse

39

0 -0,5

11

0 -0,3

23

0,5-1,0

25

0,3-2,5

24

1,0-2,0

27

2,5-7,5

12

2,0-4,0

19

7,5-15

18

>15

2

>4,0

Het zal duidelijk zijn dat zelfs een concentratie van 0,33 mg 0-P per
l,zoals gevonden werd indrainwater op de vloeivelden inTilburg (De Haan,
1972),voor deze gebieden niets bijzonders zou zijn omdat 60%van het grondwater al een gehalte heeft boven 0,50 mg. Het isniet mogelijk aan te geven
inwelke mate de uitspoeling op veengrond,onder invloed van overdosering met
fosfaat,zal toenemen. Gezien echter de hogeortho-fosfaat gehalten in het
diepere grondwater alsgevolg van de aanwezigheid van eutroof veen,zal
een verhoogde uitspoeling waarschijnlijk van minder betekenis voor de kwaliteit zijn dan op zand- en kleigrond. Anderzijds isde kwaliteit van dit
grondwater van dien aard,dat het zonder meer gebruiken hiervan voor
bepaalde doeleinden niet altijd verantwoord is,plaatselijk zelfs moet worden
ontraden. (Toussaint et al.,1973).

3.4. Eisen ten aanzien van stikstof- en fosfaatgehalten van grond- enoppervlaktewater
Grondwater wordt voor verscheidene doeleinden gebruikt,maar is in het
kader van deze nota vooral van betekenis als bron voor drinkwater.Als zodanig wordt het in Nederlandgeëxploiteerd in de duingebieden en op pleis-

tocene zandgronden. Ons interesseert hierbij alleen het nitraat- en niet het
fosfaatgehalte. Zoals eerder vermeld worden hoge nitraatgehalten aansprakelijk
gesteld voor de"blue baby" ziekte,die volgens Trines (1952)en Vietsen
Hageman (1971) incidenteel optreedt en wel door gelijktijdige bacteriële
werking,waardoor nitraat tot nitriet wordt gereduceerd. Nitraat zou
volgens Archer (1972) ook aanleiding kunnen geven tot vorming van nitrosoverbindingen,die bij ratten kankerverwekkend werkten. DeWHO heeft de volgende
normen vastgesteld (Schaeffer, 1975).
Tabel 19.

mg NO, per l

mg N-N0, per l

^50

<11

nog aanvaardbaar

50-100

11-22,5

n i e t aanbevolen

y 100

>22,5

aanbevolen

In het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen (1975) stelt de
Raad van de EEG voor de maximaal toelaatbare concentraties in water,bestemd
voor menselijke consumptie enongeacht de herkomst,te stellen op de
waarden aangegeven in tabel 20.

Tabel 20.EEG richtlijn voor drinkwater (max.toelaatbare concentraties)

nitraat

50 mg NO, per l

( = 1 1 , 3 mg N-N0 3 per l )

nitriet

0,1 mg N0 ? per l

( = 0 , 0 3 mg N-N0 2 per l )

ammoniak 0,5 mg NH, per l
fosfor

2000 >jg P per l , na

sekwestratie

c h l o r i d e 200 mg Cl per l

(=0,4

mg N-NH4 per l )

(=2

mg P per l )

(=200

mg Cl per l )

De indeze tabel genoemde nitraatnorm komt overeen met de WHO-norm "aanbevolen"
Voor oppervlaktewater waaruit drinkwater moet kunnen worden bereidondei—
scheidt het Directoraat-Generaal Sociale Zaken van de EEG drie kwaliteitscategorieën,A1,A2,en A3.Kwaliteit A1 isgeschikt voor de
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bereidingvandrinkwaterdoormiddelvaneenvoudigefiltratieendesinfectie;
A2isdekwaliteitdieverdergaandezuiveringvraagtenA3isdekwaliteit
dieomnogmeergeavanceerdezuiveringsmethodenvraagt.Tabel21toontde
EEG-A2normvoornitraat,ammoniakenfosfaatenchloride:
Tabel21.EEG-A2normvooroppervlaktewaterbestemdvoordeproduktievan
drinkwater(PublikatiebladvandeEuropeseGemeenschappen,1975)
nitraat
ammoniak
fosfaat
chloride

(=11,3mgN-N03perl)

50mgNO,perl
1mgNH,perl

(= 0,8mgN-NH4perl)
(= 0,31mgPperl)

0,7mgP O perl

(=200mgClperl)

200mgClperl

Leentvaart(1975)geeftintabel22vermelderichtlijnenmetbetrekking
totdeeutrofievanvennenenwateren.Zolanghetgehalteonderdevermelde
normligt,voldoethetwateraandegegevenbenaming.
Tabel22.Fosfaatnormenvoordeeutrofiërings-classificatievanoppervlaktewaterinmg(ortho-)PO,perl.
oligotrofe

vennen

tot0,01

mesotrofe

vennen

tct0,05

eutrofe

wateren

tot0,10

hypertrofe

wateren

boven0,10

Derichtlijnenvoorzwemwaterhebbenalleenbetrekkingopbacteriële
besmetting,ennietopgehaltenaannitraatennitriet,fosfaatenammoniak.
Voorviswatergeldendevolgenderichtlijnen:
1

NO mg/l

Viswater(maximaal)
Zalmachtigen^
<3

karpers

NO mg/l

<0,05

$6
$ 0,5

NH,mg/l

<1
<0,2

$ 0,4

PO mg/l
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Deze normen Liggen aanzienlijk Lager dan de EEG-A2norm voor de bereiding
van drinkwater (zie tabel 21).Laatstgenoemde heeft niet depretentie voldoende laag te zijn om eutrofiëring te voorkomen,maar isafgestemd op de
mogelijkheden voor chemische zuivering en langs die weg eutrofiëring in
opslagbekkens te beperken.
De hierboven vermelde normen hebben (in Nederland) geen enkele rechtskracht ten aanzien van de samenstelling van het water dat op landbouwgrond
uit de doorwortelde zone naar dieper gelegen grondwater of via drains rechtstreeks naar het oppervlaktewater vloeit. Zij worden niettemin gegeven
om te kunnen beoordelen of en in welke mate dit drainwater naar de huidige
inzichten de kwaliteit van het grond- enoppervlaktewater ongunstig beïnvloedt.
Dit wordt in de volgende paragraaf behandeld.

3.5. Evaluatie van de bijdrage van de Landbouw aan de stikstof- en fosfaat
belasting van het water.
3.5.1. Grondwater
Daar het fosfaatgehalte van het grondwater voor de bereiding van drinkwater van uit het gezichtspunt van de volksgezondheid van geen betekenis is,
staat in dit kader alleen het nitraatgehalte ter discussie.
Het diepe grondwater (25-125 m ) , zoals dat door de waterleidingbedrijven
wordt opgepompt onder depleistocene zandgebieden in Oost-en Zuid-Nederland
en inde duinen,blijkt praktisch geen nitraat te bevatten (Kolenbrander,
1972)en voldoet daarom geheel aan dedaarvoor gesteldeeis.
In veel mindere mate isdit het geval met het ondiepe grondwater (6-25 m)
dat inprivé drinkwatervoorzieningen wordt gebruikt. Zo vond Trines (1952)
in Zuid-Nederland dat ca.32-38% van deputten beneden degrens van 10mg
N-NO,per lbleef,terwijl 39-48% een gehalte had hoger dan 22,5 mg N-NO^
per l.Verder bleek ca. 46% v a n jg putten bacterieel besmet te zijn.
Het ismoeilijk te achterhalen in hoeverre hier sprake isvan besmetting
door inde nabijheid gelegen septic tanks of mestvaalten,maar het isop
zijn minst niet uitgesloten dat het te hoge gehalte ontstaat door uitspoeling
van nitraat uit de bovenste laag van de cultuurgrond. Immers zelfs op onbemeste
zandgrond werd in lysimeters reeds een uitspoeling van 45 kg Nper ha uit'de
doorwortelde laag gevonden bij een drainwaterhoeveelhe.id van 250mm,of uitgedrukt als concentratie,een hoeveelheid van 18mg Nper L.
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Onder praktijkomstandigheden zoals in de catchment area DeHupselse Beek met
een ondoordringbare kleilaag op geringe diepte,werd eengehalte gevonden
van 15mg N-N0-,per l. Een verdubbeling of meer van de nitraatuitspoeling
door gebruik van uitsluitend stalmest als stikstofbron voor de gewassen zal
ongetwijfeld leiden tot verhoogde concentraties in het ondiepe grondwater.
Inwelke mate en wanneer dit merkbaar zal zijn in het diepe grondwater is
moeilijk te voorspellen omdit dit sterk afhangt van de denitrificatie-mogelijkheden en de mate van verdunning indeondergrond en dus van de hydrologische
gesteldheid van de bodem.
Ingebieden waar geen grondwater wordt gewonnen voor de bereiding van
drinkwater, isde uitspoeling van stikstof vanuit deze gezichtshoek uiteraard niet interessant. Dat geldt bijvoorbeeld voor de veengebieden inWestNederland en de kleigebieden langs de zeekust,waar het grondwater door
zijn hoge zoutgehalte voor de bereiding van drinkwater minder bruikbaar is.
Hetgrondwater ingebieden met eutroof veen tot op grote diepte heeft weliswaar een laag gehalte aan nitraat,maar dat aan ammoniak-N is hoog. Volgens
gegevens van Toussaint et al. (1973) ligt dat zeker in 75 van de gevallen
boven de EEG-A2 norm (tabel21).
Bij de beoordeling van de (te) hoge nitraatgehalteninhet grondwater
en eventueel daaraan te koppelen maatregelen inde landbouwsector dient naar
onze mening overwogen te worden welke de frequentie van gevallen van "blue
baby" ziekte isen welke maatregelen eventueel genomen kunnen worden om te
hoge nitraatgehalten vóór het drinkwatergebruik te reduceren tot aanvaardbare waarden,bijv. met anionenwisselaars. Voor Engeland isbekend dat de
laatste 20jaar minder dan 10gevallen van methaemoglobinaemia geconstateerd
zijn (Goodman, 1976). Aan de andere kant moet niet worden vergeten dat een
verhoogde nitraatuitspoeling op de zeer lange duur toch tot een belangrijke
verhoging van het gehalte van ook het diepe grondwater zal kunnen leiden.
Welke tijd daarmee gemoeid is,iseen open vraag.

3.5.2.Oppervlaktewater.

3.5.2.1. Stikstof
Hoewel stikstof in de eutrofiëring van oppervlaktewater een rol kan spelen,wordt doorgaans grotere betekenistoegekend aan het fosfaat. Om die reden
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wordt hiet niet uitvoerig ingegaan op de betekenis van deveehouderij voor
de eutrofiëring via verhoogde uitspoeling(en runoff)van nitraatstikstof naar
het oppervlaktewater. Er zij slechts opgemerkt,dat die verhoging per ha zeer
aanzienlijk kan zijn.
Een andere vraag is in hoever deverhoogde uitspoeling de bruikbaarheid
van het oppervlaktewater voor de drinkwaterbereiding beïnvloedt. Desamenstelling van het daarvoor in Nederland in aanmerking komende water staat in de
volgende tabel.

Tabel 23.Het stikstofgehalte van oppervlaktewater in 1973en de EEG-A2 norm.

mg NO,perl

mg NH,perl

Totaal N0 3
mg per l*)

Rijn :
maximaal

19

gemiddeld

45,8

13

7,8
2,9

maximaal

21

3,6

33,4

gemiddeld

14

1,85

20,4

maximaal

17,3

1,74

23,3

gemiddeld

7,1

0,31

8,2

23,0

Maas:

Ijsselmeer (west):

EEG-A2norm

50

1,0

53,4

*)naoxydatie van het aanwezige NH,

Hieruit blijkt dat hetprobleem van een ongunstige samenstelling veeleer
ligt bij de te hoge NH,-dan N0,-gehalten. Debijdrage vande landbouw
voorzover die door uitspoeling tot stand komt,geschiedt evenwel overwegend
inde vorm van nitraat. Door runoff kort na detoediening van mest of bij lage
temperaturen ook nog op wat langere termijn zouook N-NH, -jn het water terecht
kunnen komen.
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Degrootste nitraatbelasting vanuit de Landbouw iste verwachten op
gedraineerde percelen,waar het door de wortelzone gepasseerde water direct
op het oppervlaktewater wordt afgevoerd. Ingeval van bouwland-zandgrond zal
bij een kunstmestbemesting van gemiddeld 170 kg Nper ha hiervan ca.
24kg uitspoelen. Indien inplaats van kunstmest een gelijkwaardige hoeveelheid
rundveestalmest-N in het voorjaar wordt gegeven,wordt het verlies hieruit
ca. 50kg Nper ha. Inonbemeste toestand zouongeveer 45kg uitspoelen,zodat
de totale belasting van het oppervlaktewater ongeveer 100kg per aldus
bemeste habouwland zal zijn. Rekenend met een drainwaterproduktie van 250mm
komt dat neer op een concentratie van 40mg N-N0-,per l(180 mg NO-,per l).
Dit drainwater voldoet dus bij lange niet aan de EEG-A2norm voor oppervlaktewater
waaruit drinkwater moet worden bereid. Indien uitsluitend kunstmest-N zou zijn
gegeven zou de uitspoeling ongeveer 28mg N-N0,per l(ca.124mg NO-,per l)
geweest zijn en de EEG-norm eveneens ver zijn overschreden. Het behoeft geen
verder betoog,dat bij gebruik van stalmest in het najaar of de winter de
situatie nog ongunstiger zal zijn.

De conclusie kan dus zijn dat het nitraatgehalte van het water op bouwland (zandgrond) na het passeren van de doorwortebebodemzone hoger isdan
de eis,die aan drinkwater of aan voor drinkwaterbereidingbestemd oppervlaktewater wordt gesteld. Deze conclusie geldt bij optimale bemesting met kunstmest
en nog in sterkere mate indien inplaats van kunstmest eengelijkwaardige
hoeveelheid stalmest-N wordt gegeven.Bij de evaluatie van deze conclusie
moet worden bedacht dat het naar diepe bodemlagen uitspoelende water,vóór
het tot drinkwater wordt,in de grond met grondwaterwordt verdund en ten dele
denitrificeert en daardoor op korte termijn gezien weinig schade kan
doen.Voorzover het via drains rechtstreeks op het oppervlaktewater wordtafgevoerd
ondergaat het ook daar een belangrijke concentratieverlaging ten gevolge van
denitrificatie (van Kessel,1976)en verdunning, (vergelijk met de concentraties intabel23).

3.5.2.2. Fosfaat.
Een eenduidige en algemeen aanvaardbare richtlijn voor het toe te stane
gehalte aan fosfaat in oppervlaktewater bestaat niet. Eigenlijk dienen voor
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ieder water afzonderlijk en in afhankelijkheid van de bestemming richtlijnen
te worden vastgesteld.
De EEG-A2-norm voor oppervlaktewater,bestemd voor drinkwaterbereiding,
die- uitgedrukt in mg Pper lals ortho-fosfaat- 0,31 bedraagt, ligt betrekkelijk hoog. Grondwater op 2,5 mdiepte onder natuurterreinen en onder zwaar
bemeste percelen (tabel 15) ligt hier ruimschoots onder. Dat isook nog het
geval met de concentraties gevonden op de afvalwatercomplexen van deaardappelmeelindutstrie (0,14 mg orhto-Pper l ) , maar net niet meer met die van vloeiveldcomplexen inTilburg (0,33 mg per l).
Indien men echter uitgaat van denormen van Leentvaar (1975)van tabel 22,
dan moet zelfs het onder natuurterreinen gevonden grondwater eutroof worden
genoemd.
Het komt ons voor de bijdrage van de landbouw aan deeutrofiëring het
beste te kunnen evalueren door na tegaan hoegroot de hierdoor ontstane bela2

sting isper m zoet oppervlaktewater en deze te vergelijken met de bijdragen
uit andere bronnen.
Schölte Ubing (1972)berekende voor Nederland eengemiddelde belasting
2
van het oppervlaktewater van 6,3 g P-totaal per m water. Kolenbrander
(1974) kwam op 5,8 gper jaar.Voor ondiep oppervlaktewater zoals inNederland voorhanden is,kunnen deze waarden beter worden geprojecteerd tegen
door Brezonik (1972)voor ondiepe meren in Florida gevonden gegevens dan
tegen de normen van Vollenweider (1970),dievoor diepe meren in Europa
en N-Amerika zijn ontwikkeld. Uit het materiaal van Brezonik kan een"toege2
stane" belasting worden berekend van 0,28 g P tper m per jaar,terwijl 0,50 g
uit een oogpunt van eutrofieëring "gevaarlijk" wordt geacht.
2
Deze norm is zwaarder dan de norm van 1g P. per m ,die als voorlopige grens
door de Werkgroep "Fosfaten" van de Kon.Ned. Chem. Ver.voorgesteld is
(nog nietgepubliceerd).

Kolenbrander (1974) splitst de belasting van het Nederlandse oppervlaktewater als volgt op over de verschillende bronnen.
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Tabel 24.Bijdrage van verschillende bronnen aan de belasting van het zoete
oppervlaktewater in Nederland met fosfaat in1970.

rivieren

2,67g

huishoudens

2,13g

industrie

0,40g

2

t per m per
2
P
t per m per
P

2
t per m per

P

jaar""
punt lozingen

jaar
jaar
>

landbouw :
a.directe lozingen

0,28g

b. runoff

0,10g

c.uitspoeling door bemesting

0,00g

bodem

0,18g

regen

0,07g
totaal

2
t per m per
2
P
t per m per
P

2
per m per
P
t
2
per m per
P
t
2
per m per
P

t

jaar
jaar~
jaar
jaar

diffuse lozingen
>

jaar

5,83

Detwee (natuurlijke)bronnen regenval en bodem gaven tezamen een bijdrage van 0,25 g en bleven daarmee onder dedoor Brezonik gesuggereerde norm.
Door de drie landbouwbronnen,directe lozing,runoff en bemesting werd nog
eens 0,38 gtoegevoegd waardoor de veilige enook de "gevaarlijke"norm werd
overschreden. Niettemin bedroeg de totale bijdrage van deze vijf bronnen
slechts 0,56 :5,83 = 10%van detotale belasting.
Debijdrage van de landbouw via directe lozingen behoort inmiddels te
zijn stopgezet. Daardoor zou de belasting met 0,28 g zijn verminderd. Indien
nu door het steeds rijker worden van de bovengrond zoals bij zware veebezettingen te verwachten is,de bijdrage van de runoff toeneemt,dan isniettemin
de situatie van 1970pas weer bereikt indien depost runoff 3,8 keer zogroot
isgeworden. Onze gegevens wijzen er niet op dat dit op korte termijn
zal plaats vinden.

Uitgaande van de zojuist besproken situatie lijkt het nemen van maatregelen inde landbouw,naast de reeds uitgevaardigde reglementering voor directe
lozing op het oppervlaktewater,weinig zinvol in het streven naar terugdringing
van eutrofiëring. De situatie kan echter door geheel verschillende oorzaken
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anders komen te Liggen. Enerzijds kan de bijdrage van de Landbouw reLatief
groter worden indien die van de huishoudens,industrie en rivieren wordt gereduceerd,anderzijds is het denkbaar dat op de Lange duur het fosfaat,dat op
cuLtuurgrond boven de gewasbehoefte wordt gegeven,toch in het oppervLaktewater terecht komt.Zou deovermaat fosfaat op de duur inderdaad kwantitatief in het oppervLaktewater terechtkomen,dan moet dit voor een Land aLs
NederLand tot een veeLvoud van de huidige totaLe beLasting Leiden.
Of enop weLke termijn dit zaL gebeuren,isniet bekend. Onderzoek
hierover Lijkt ons urgent.
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4. Samenvatting
In het eerste deel van dit hoofdstuk worden de toe te dienen hoeveelheden
dierlijke mest benaderd uit een oogpunt van een maximale gewasproduktie waarbij
de chemische samenstelling van het gewas geen schade oplevert voor de gezondheid van mens en dier.
Opbouwland worden aan de toepassing van dierlijke mest grenzen gesteld
door de hoeveelheid stikstof,bij fabrieksaardappelen bovendien door de hoeveelheid kalium.Schade door overmaat fosfaat komt gewoonlijk niet voor.
Detoe te dienen hoeveelheid dierlijke mest wordt bepaald aan de hand van de
stikstofbehoefte van de verschillendegewassen. Hieronder wordt verstaan die
hoeveelheid stikstof,inde vorm van kunstmest in het voorjaar toegediend,
die benodigd isvoor een maximale opbrengst. Voor elk willekeurig bouwplan kan
de stikstofbehoefte gemakkelijk worden berekend,uitgaande van de stikstofbehoefte van elk der gewassen en hun aandeel in het bouwplan. De stikstofbehoefte varieert van ca. 110tot 200 kg Nper ha,voor bouwplannen met uitsluitend granen,resp. hakvruchten (en mais).
Met behulp van de samenstelling van de verschillende soorten mest en de
zgn.werkingcoëfficiënt voor de stikstof kan worden berekend hoeveel mest
ineen bepaald bouwplan kan worden toegediend. Hieruit kan worden afgeleid
welke veedruk verantwoord is.Er wordt aannemelijk gemaakt dat de werkingscoëfficiënt,d.w.z.defactor die aangeeft welk deel van de inde mest aanwezige
stikstof even werkzaam isals in het voorjaar toegediende kunstmeststikstof,
0,75 bedraagt bij geregelde toediening in het voorjaar en 0,45 bij voortgezette
toediening in het najaar.Bij een gemiddelde werkingscoëfficiënt van 0,60
(toediening van de mest inde gehele periode tussen najaar en voorjaar) kan
per 100 kg N-behoefte (gerekend als kunstmest-N) een toelaatbare veedruk
van 1,9 stuks grootvee en daarmee equivalente aantallen andere diersoorten
(tabel 3)worden berekend.
Opgrasland worden de hoeveelheden dierlijke mest afgestemd op kalium,
ter voorkoming van hypomagnesemie.Uitgaande van een goede kaliumtoestand
van degrond kan worden berekend dat op kleigrasland geen plaats meer is
voor mest anders dan uit de eigen rundveestal,tenzij maatregelen tegen hypomag-

ia

nesemie worden genomen. Op zandgrasland isnog plaats voor mest van andere
diersoorten zolang de veebezetting niet hoger isdan ongeveer 3stuks grootvee
(tabel 8)en geen maatregelen tegen hypomagnesemie worden genomen.

Volgens het tweede deel van dit hoofdstuk,handelend over bodemvei—
ontreiniging,heeft regelmatige toediening van hoge giften dierlijke mest
zowel gunstige als ongunstige effecten op degrond als standplaats en voedselreservoir voor de cultuurgewassen. Bij gebruik van de grond als bouwland
wordt meer van de voordelen genoten en minder van de nadelen ondervonden
dan bij blijvend grasland.
Op bouwland is bij een veebezetting van 1,5 of meer stuks rundvee of
gelijkwaardige aantallen andere diersoorten (zie tabel 3onder organische
stof)een belangrijke stijging te verwachten van het humusgehalte met de daaraan
verbonden verbeteringen inde fysische en biologische conditie van de grond.
Het stikstofleverend vermogen neemt toe,maar loopt bij genoemde veedruk niet
zo hoog op dat degrond daardoor voor lange tijd voor deteelt van gevoelige
gewassen als granen ongeschikt zou worden. Destijgende fosfaattoestand
isgunstig of op zijn minst onschadelijk. Dete verwachten verhoging van de
kalitoestand ispositief te waarderen voor een gewas als consumptie-aardappelen,echter negatief voor fabrieksaardappelen. Te verwachten isdat een
door dierlijke mest ontstane hoge kalitoestand door achterwege laten van
verdere toevoeging van kali evenwel weer spoedig op een acceptabel niveau
komt. Depositieve invloed van kippemest op depH van degrond istot op
zekere hoogtewaardevol,omdat deze denoodzaak voor bekalking wegneemt of
vermindert.Wordt echter per hade mest van meer dan ongeveer 350 kippengebruikt,dan zal de daardoor veroorzaakte pH-stijging op betrekkelijk weinig
bufferende zandgronden moeilijkheden opleveren voor de teelt van gevoelige
gewassen als aardappelen. Het gebruik van koperhoudende varkensmest in giften
van bijv. 20ton drijfmest per ha (ca. 12varkensplaatsen) kan,uitgaande van
een normalegoede kopertoestand van degrond,na ca. 150jaar te hoog oplopen
voor een ongestoorde teelt van allerlei bouwlandgewassen.

76

Opgrasland is in het bijzonder het gebruik van koperhoudende varkensdrijfmest ongewenst indien het Land ook gelijktijdig of in detoekomst bruikbaar moet zijn voor beweiding door schapen. Deperiode,waarbinnen de grond
met een normaal goede kopertoestand kan veranderen ineen voor schapen riskante beweidingsplaats,is bij giften van 20ton varkensdrijfmest zeer kort.
Ongunstig isook de hoge kalitoestand van de zodelaag,die bij zware bemesting
kanontstaan met het oog op het gevaar voor hypomagnesemie. Hiermee isoverigens niet gezegd dat een door bemesting ontstane te hoge toestand bij het
achterwege laten van verdere kalitoediening niet vrij snel terug te brengen
is,maar wij zien dit op bedrijven met rundvee niet gauwgebeuren. Dete
verwachten stijging van humusgehalte van de zodelaag bij toepassing van
de inde stal geproduceerde mest van meer dan 1,5 stuks rundvee isongunstig voor de stevigheid van de zode op natte graslanden. Debegaanbaarheid wordt daardoor in het vroege voorjaar,de nazomer en de winter minder goed.
Erbestaat twijfel over de vraag of de te verwachten hoge fosfaattoestand
risico's voor opbrengst en gezondheid van het weidende vee in zich draagt.
Bij toepassing van kippemest op grasland kan zelfs bij een lage veebezetting
(meer dan 75dieren per ha)een onnodig hogepH ontstaan.
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat duidelijk sprake is
van bodemverontreiniging indien regelmatig gebruik wordt gemaakt van koperbevattende varkensmest. Toedienina van dierlijke mest aan grasland,dat de
bestemming heeft grasland te blijven,isuit een oogpunt van bodemvruchtbaarheid aanzienlijk minder aantrekkelijk dan gebruik op bouwland.

In het derde deel van dit hoofdstuk wordt de betekenis van dierlijke mest
voor de verliezen aan plantevoedende stoffen door uitspoeling uit de doorwortelde zone en door oppervlakkige afstroming (runoff)besproken.
Het element fosfor neemt een sleutelpositie inbij het proces van de
eutrofiëring van het oppervlaktewater door de stimulering van dealgengroei.
Men streeft er dan ook naar het fosfaat ineen dusdanige lage concentratie
te brengen,dat dit groeilimiterend werkt.
Grote stikstofverliezen in de vorm van nitraat kunnen leiden tot hogenitraatconcentraties ingrond en oppervlaktewater,wat op bezwaren stuit bij
de bereiding van drinkwater.
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Gevreesd wordt het optreden van methaemogLobinaemia of "blue baby" ziekte
bij babies jonger dan zes maanden. Ook bij het vee kent men dergelijke verschijnselen.
Uit onderzoek met afvalwater blijkt dat de bodem over het algemeen een
goed filter isvoor organische stoffen en fosfaten. Gemiddeld bleek 93% van
BODj-en 98%van de fosfaten inde bovenste meter van hetprofiel te worden
vastgehouden. Stikstof,kali en chloriden worden aanzienlijk minder goed
geadsorbeerd. Op veengronden echter blijkt ook de adsorptie voor fosfaat
belangrijk lager te liggen dan op minerale gronden.
In analogie met de irrigatie van afvalwater mag men verwachten dat
zware bemesting met dierlijke mest op de duur zal leiden tot verhoogde
uitspoeling van fosfaat uit de doorwortelde zone.Hierover isechter in
kwantitatieve zin nog te weinig bekend. Bij grote giften drijfmest is volgens
enkele proeven alna enige jaren een hoeveelheid fosfaat tot op 1m diepte
of meer doorgedrongen. Dit mag een waarschuwing zijn om bij toepassing van
drijfmest in elk geval rekening te houden met de waterberging van de grondVoor stikstof isde verwachting dat,wanneer kunstmest op zandbouwland vervangen wordt door een uit oogpunt van N-voorziening gelijkwaardigegift in
de vorm van stalmest,bij uitsluitend voorjaartoediening de uitspoeling op
de lange duur zal toenemen met een factor 2,terwijl dat bij herfsttoediening een factor 6 zal bedragen. Daar beide toedieningswijzen om arbeidseconomische redenen in de praktijk gebruikelijk zijn,kan detoename op zandbouwland gemiddeld op een factor 4geschat worden. Isop zandgrond de
concentratie van het uit de wortelzone doorspoelende water bij normale kunstmestbemesting al hoger dan voor de drinkwaterbereiding geldende norm,dat is
bij toepassing van daaraan gelijkwaardige stalmestgiften nog veel meer
hetgeval.
Opgrasland zal de N-uitspoeling sterk gaan toenemen bij meststoffen
(kunstmest +stalmest) die de 350 kg Nper haper jaar gaan overschrijden.
Daar beneden is het stikstofverliesgering envan weinig betekenis,zolang
demest alleen in het voorjaar wordt toegediend.
Bij drainage zal het oppervlaktewater direct belast worden met het water
dat de wortelzone isgepasseerd en met de daarin voorkomende verhoogde concentraties aan fosfaat,stikstof enpathogèneorganismen. Indien het gebied
niet gedraineerd is zal er een sterke verdunning kunnen optreden met het

diepe grondwater (25-125 m)dat inNederland door de waterleidingbedrijven
onder pleistocene zandgronden opgepompt wordt. Dit diepe grondwater bevat veelal
geen nitraat en heeft eenortho-fosfaatconcentratie dieovereenkomt met
die,welke ook innatuurgebieden en normaal bemeste gronden voorkomt beneden
de doorwortelde zone.Het gevaar voor besmetting met ziektekiemen van het
diepe grondwater wordt onwaarschijnlijk geacht.
Op korte termijn zijn in.dezepleistocene zandgebieden geen moeilijkheden
te verwachten ten aanzien van de kwaliteit van het diepe grondwater voor
de bereiding van drinkwater.Alleen indie gevallen,waarin processen als
denitrificatie,fosfaatadsorptie en chemische fosfaatvastlegging onvoldoende
bijdragen tot verlaging van de concentraties in het water op weg naar diepere
lagen,is het gevaar aanwezig dat ook in het diepere grondwater een concentratieverhoging optreedt,die maximaal die van het uitspoelingsniveau kan evenaren.
Waar,wanneer en in welke mate dit het geval zal zijn isevenwel niet bij
benadering aan tegeven. In de veengebieden inWest-Nederland is het grondwater op 20-30men dieper reeds van nature zodanig rijk aan fosfaat,ammoniakstikstof en chloride dat het voor de bereiding van drinkwater niet
geschikt isen verhoogde verliezen door uitspoeling van geen betekenis zullen zijn voor de kwaliteit van het grondwater.
Op korte termijn lijkt een verhoging van de P-belasting via runoff van
meer betekenis.Een overmatige bemesting met fosfaat zal de bijdrage via
runoff doen stijgen naarmate de P-toestand van de grond toeneemt. Dit is
op bouwland te verwachten bij een veebezetting van meer dan 1,5 volwassen
rund per ha ofdaarmee gelijkwaardige aantallen van andere diersoorten
(tabel 3 ) .Daar staat echter tegenover dat het staken van de directe lozingen
inde landbouw een verlichting van de fosfaatdruk op het oppervlaktewater
heeft gegeven,waardoor zelfs bij een drievoudige stijging van de bijdrage
via runoff de voormalige totale belasting niet wordt overschreden. Het
relatieve aandeel in de P-belasting via runoff zal alleen dan sterk toenemen,
wanneer de bijdrage door degrote rivieren,bevolking en industrie,die in
1970in Nederland gezamelijk bijna 90%van de P-belasting voor hun rekening
namen,sterk gereduceerd zal zijn.Vanzelfsprekend wordt het dan ook zinvollermaatregelen tegen een te hoge uitspoeling van fosfaat inte voeren.
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Uit het gesteld in het derde gedeelte van dit hoofdstuk kan wordengeconcludeerd dat de mestgift die vanuit het oogpunt van waterverontreiniging
toelaatbaar is (in dit rapport de ecologisch optimale gift genoemd) lager
isdan de fysiologisch (economisch)optimale.Gezien vanuit de chemische
samenstelling van het ondiepe grondwater isdit met name het geval voor
stikstof op zandbouwland. Uit het oogpunt van de samenstelling van het
oppervlaktewater geldt dit voor fosfaat,vooral op runoff-gevoelige gronden..
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IllBespreking en keuze van eenvoudige criteria voor het uitwerken van een
eventuele reglementering van toelaatbare giften.

Inleiding
Een ongetwijfeld belangrijk criterium voor een eventuele reglementering
isde behoefte van het gewas aanplantevoedende stoffen om tot een maximale
produktie vangoede kwaliteit te komen. De hiermee corresponderende gift
dierlijke mest is in het vorige hoofdstuk het fysiologische optimum genoemd.
Voor landbouwgewassen bleek dit optimum gerelateerd te zijn aan de inde
mest aanwezige stikstof,voor grasland aan kali.Als eenvoudige maat voor
dit optimum werd de veebezetting per hageïntroduceerd. Deze maatstaf wordt
reeds in verscheidene Europese en Noord-Amerikaanse landen gehanteerd. Het
isniet de bedoeling indit hoofdstuk opnieuw integaan op de betekenis
van de mesttoediening voor het gewas,maar de aandacht te richten op de
consequenties hiervan voor het milieu.
Bezwaren tegen de toepassing van hoge mestgiften komen in het algemeen
voort uit de zorg voor ons milieu. Daarbij wordt gedacht aan lucht-,bodem en waterverontreiniging.
Luchtverontreiniging en stankhinder blijven indeze studie buiten beschouwing.Met betrekking tot bodemvervuiling behoeven we volgens hoofdstuk II
vrijwel alleen beducht te zijn voor koperaccumulatie indegrond onder
invloed van met Cu verrijkte varkensmest.
Ten aanzien van watervervuiling maken weonderscheid tussen grond- en
oppervlaktewater,omdat deze een verschillende bestemming hebben.
Grondwater kan verontreinigd worden geacht indien het niet voldoet aan de
voor drinkwater gestelde eisen,oppervlaktewater indien het te eutroof is
voor een reeks van bestemmingen. Het moet bruikbaar blijven als vis-en
zwemwater,maar,net alsgrondwater,ook alsgrondstof voor de bereiding
van drinkwater,hetgeen inde toekomst,naar verwacht wordt,in steeds
sterkere mate nodig zal zijn.
Nagegaan moet worden welke criteria gehanteerd kunnen worden om vanuit deze
milieugezichtshoeken een reglementering voor detoediening van mest te ontwerpen.
1..Bodemverontreiniging
De vrees bestaat dat door regelmatig gebruik van Cu-houdende varkensmest
het Cu-ge'^Itevan de grond zo hoog wordt dat op bouwland een ongestoorde
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teelt van verschitiende gewassen niet meer mogelijk zal zijn en dat op grasland gevaar optreedt voor degezondheid van schapen. Volgens hoofdstuk II
blijken risico's te ontstaan bij een Cu(HNO,) gehalte van ongeveer 50 dpm
en hoger,en voor schapeteelt reeds bij lagere waarden.
Als meest direct criterium voor een reglementering komt hier het Cu-gehalte
van degrond in aanmerking. Dit isgemakkelijk en goedkoop te bepalen
engeeft nogal rechtstreeks de mate van verontreiniging en het daarmeegepaard gaande gevaar aan. Deze methode isteprefereren boven bijv. het aantal
varkens per ha,omdat daarin noch de invloed van degrondsoort noch bijv.de
v e r g i n g van de mest over alle percelen van het bedrijf wordt betrokken.

2. Grondwaterverontreiniging
Aan grondwater worden eisen gesteld met het oog op de bereiding van
drinkwater. Relevant voor onze studie is alleen de eisgesteld aan het nitraatgehalte van drinkwater in verband met het optreden van een mogelijkenitraatreductie bij babies jonger dan zes maanden (methaemoglobinaemia of
cyanose,ook wel "blue baby" ziekte genoemd).
Men kan zich afvragen of het wel gewenst isde aangrondwater thansgestelde eisen tegebruiken als basis voor een eventuele reglementering van
mestgiften ofdat men toch een verhoging van het nitraatgehalte zou mogen
accepteren,daar het mogelijk isde nitraatgehalten van drinkwater met
behulp van ionenwisselaars te verlagen. Zoudenitraatverwijdering beperkt
blijven tot de hoeveelheid water die werkelijk wordt geconsumeerd (ca.2%
van het totale huishoudelijke gebruik) dan isdaar de mogelijkheid aanwezig
de drinkwaterkwaliteit vergaand aan tepassen aan de individuele behoeften,
bijvoorbeeld door plaatsing van een ionenuitwisselaar in de keuken. De kosten
kunnen worden afgewogen tegen de consequenties van een beperking van het
mestgebruik inde landbouw.
Gaan weniettemin er van uit dat het NO^-gehalte van het grondwater niet
in sterke mate mag worden verhoogd,dan ishet meest voor de hand liggende
criterium uiteraard de mate waarin de mestdosering het NO -qehalte van het
grondwater beïnvloedt.Maar dit criterium isniet hanteerbaar,omdat dit effect niet eenvoudig te meten is.
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Demate waarin het nitraatgehalte van het grondwater wordt beïnvloed
hangt inpositieve zin samen met de hoeveelheid nitraat die uit dewortelzone spoelt,al wordt dat verband dan ook sterk gestoord door onder meer
verschillen in hydrologische gesteldheid van het terrein. Maar ook de
hoeveelheid uitde wortelzone spoelend nitraat is moeilijk meetbaar en
daarom als criterium niet hanteerbaar. Zelfs het nitraatgehalte in het drainwater isdat niet vanwege de grote fluctuaties die daarin binnen een kort
tijdsbestek voorkomen.
De hoeveelheid uit de wortelzone spoelend nitraat hangt op haar beurt

*)
samen met de hoeveelheid stikstof die wordt gegeven .Deze is meetbaar en
zou dus als criterium kunnen worden gebruikt. Controle op de naleving van
een hieraan te koppelen norm zou evenwel ondoenlijk zijn. Derhalve kan
men voor de hoeveelheid gebruikte stikstof beter een betrekkelijk eenvoudig
tegebruiken maat nemen in de vorm van stikstof input via veebezetting
en kunstmestbemesting. Kiest men alleen de veebezetting per ha als
criterium,dan heeft men weliswaar een betrekkelijk gemakkelijk hanteerbare,
maar ook niet meer dan een erg globale maat voor de mate waarin het N0,-gehalte van het grondwater wordt beïnvloed. Immers de samenhang tussen beide
wordt door vele factoren gestoord,waaronder tijdstip en wijze van toediening van de mest,stikstofopname door degewassen,mate waarin denitrificatie optreedt,grondsoort,hydrologische gesteldheid van het terrein en het neerslagoverschot.
Met het gecompliceerde karakter zal in het gebruik echter toch rekening
moeten worden gehouden.Men kan zich bijv.afvragen of het zin heeft
op laagveengronden over te gaan tot een reglementering zolang het grond- en
oppervlaktewater van nature ongeschikt is voor de bereiding van drinkwater.
3.Oppervlaktewaterverontreiniging
Hoewel stikstof een belangrijke rol indeeutrofiëring van het oppervlaktewater kan spelen,nl. daar waar het fosfaat niet meer in het minimum
is, ligt de nadruk toch vooral op de fosfaatbelasting. Gewoonlijk kan door
stikstofverbinding uit de lucht (blauwwieren) alsmede door stikstoftoevoer in
het regenwater (10-15 kg per ha inNederland) in de stikstofbehoefte van
*) De hoeveelheid uitspoelend nitraat hangt bovendien ongeveer rechtlijnig
samen met het neerslagoverschot tot 600mm. Deneerslagoverschotten van
de verschillende veeconcentratiegebieden van de EEG variëren slechts van
ongeveer 250tot 330mm (Mohrmann en Kessler, 1959), zodat deuitspoelingsverliezen als gevolg van deze factor niet bijzonder sterk uiteenlopen.
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het aquatische Leven worden voorzien. Het streven iser dan ook op gericht
de fosfaatbelasting zodanig te verminderen dat het fosfaat aLs groeifactor
weer in het minimum geraakt.
Analoog aan hetgeen voor grondwater isgesteld zouden we bij voorkeur
als criterium nemen de mate waarin de mestdosering het P-gehalte van het
oppervlaktewater beïnvloedt. Op gedraineerd land is het fosfaatgehalte
van het drainwater,in combinatie met de hoeveelheid water,hiervoor uiteraard een goed criterium. Zelfs het P-gehalte als zodanig zou bruikbaar
zijn indien het stabiel is.Dat iste verwachten op land dat overwegend
anorganisch en lange tijd op eenzelfde niveau bemest wordt,maar bijgebruik van grote doses dierlijke mest (drijfmest) zullen relatief sterke
fluctuaties optreden. Het gehalte van het drainwater isdan alleen bruikbaar mits het zeer frequent wordt bepaald engecombineerd wordt met schattingen van de corresponderende hoeveelheden drainwater. Op niet gedraineerd
land is het P-gehalte van het grondwater een maat voor depotentiële vei—
rijking van het oppervlaktewater,maar gebruik van dit criterium is moeilijk vanwege de wisselende diepte waarop monsters zouden moeten worden
genomen,nog afgezien van tekortkomingen indebemonsterings- enanalysetechniek.
Evenals bij de nitraatbelasting van het grondwater kan men ook denken
aan de veebezetting per ha als eenvoudige maatstaf voor de P-belasting
van het oppervlaktewater door mest. In hoofdstuk IIechter isgebleken
dat de fosfaatuitspoeling uit de wortelzone slechts weinig of in het geheel
niet door bemesting wordt beïnvloed,met uitzondering misschien voor
fosfaat inorganische vorm. Daarom isde veebezetting per ha als maatstaf
voor de bijdragen in de P-belasting als gevolg van uitspoeling voorlopig
van weinig ofgeen betekenis. Indien ooit het stadium bereikt wordt,waarin
het surplus aan gedoseerd fosfaat kwantitatief uitspoelt,zal de veebezetting
wel een goed criterium zijn. Het isniet tevoorzien ofdit ooit,en zo ja,
wanneer dit het geval zal zijn.
Deveebezetting kan echter nu reeds van betekenis zijn wanneer ook de
factor runoff in de beschouwing wordt opgenomen.
Runoff treedt op wanneer de toevoer van water indevorm van neerslag
groter isdan de bergingscapaciteit van degrond. Op bevroren grond kan deze
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praktisch nul zijn. Het smeltwater van degeaccumuleerde sneeuw zal na de
dooi zijn weg vooral langs het oppervlak zoeken,daarbij minerale verbindingen
uit de bodem oplossend dan wel organische stof en/of bodemdeeltjes meenemend.
In de groeiperiode zal runoff kunnen optreden na hevige regenbuien.
Daar er per 20 cm bouwvoor op een matig uitgedroogde grond ca. 20mm water
nodig is om deze te verzadigen zal de aanwezige bergingscapaciteit inde
groeiperiode variëren afhankelijk van het vochtgehalte van 0-20 mm met
een gemiddelde van 10mm. Een regenbui groter dan 10mm zal dus alleen inde
grond opgenomen kunnen worden indien de regenvalintensiteit de doorlatendheid van degrond niet overtreft. Indat geval wordt het regenwater direct
afgevoerd naar diepere lagen. Het lijkt dus mogelijk degronden inte delen
in runoff-gevoeligheidsklassen op basis van de doorlaatfactor van de
grond (KQ inmm per etmaal)en deneerslaghoeveelheid en intensiteit in
de verschillende seizoenen.
Onder Nederlandse omstandigheden treedt runotf inde winter alleen op
gedurende een vorstperiode van 8-14 dagen diegemiddeld eenmaal per jaar
voorkomt. Indeze periode isdegrond bevroren en de 25mm neerslag (ca.
3% van de totale jaarlijkse neerslag) diegemiddeld indeze periode valt,
accumuleert als sneeeuw en wordt mogelijk grotendeels afgevoerd als runoff.
Inde veeconcentratiegebieden van de andere EEG-landen verschilt de laagst
gemeten temperatuur en degemiddelde dagelijkse minimum temperatuur in de
koudste maand maar weinig met die van Nederland (met uitzondering van
Bretagne (tabel 2 5 ) ,zodat we verwachten dat de runoff-hoeveelheden tijdens
de winterperiode overal in dezelfde orde vangrootte liggen.
Buiten de winterperiode treedt onder Nederlandse klimaatomstandigheden
praktisch geen runoff op. Slechts op 5dagen per jaar ligt de regenval tussen
20en 35 mm per dag,terwijl de intensiteit in 88%van deze gevallen
beneden 6mmper uur blijft. In deperiode waarin de verdamping groot is
kunnen de meeste grondsoorten deze hoeveelheid bij de heersende grondwaterstand wel verwerken. Inde afgelopen 10jaren kwam slechtséénmaal een
bui van 20mmper dag voor met een intensiteit die de erosiesnelheid (>25mm
per uur) benaderde,inalle andere gevallen bleef deze beneden 12mm per uur.

Nagegaan moet worden of de condities inde andere EEG-landen in sterke
mate anders zijn.Wij verwachten dit niet,omdat de neerslaghoeveelheden
betrekkelijk weinig uiteenlopen met uitzondering van Lombardije.
Alleen opgronden met een doorlaatfactor KQ< 6 mmper uur neemt de kans
oppiasvorming en runoff buiten de vorstperiode sterk toe doordat de doorlatendheid geringer isdan de intensiteit waarmee de regen veelal valt.
Deze gronden liggen indegroepen :"ondoorlatend" (KQ<0,4 mmperu u r ) ,
"slecht doorlatend" (K =0,4-4 mmper uur)en ten dele nog indegroep
"matig doorlatend" (K =4-20mm peruur).
Behalve aan de doorlatendheid van degrond wordt gewoonlijk ook aan de
topografie van het terrein een invloed op het optreden van runoff toegedacht
Tot de belangrijkste kenmerken van het terrein behoort de helling waarop de
neerslag valt.Wanneer de neerslag niet spoedig in degrond dringt of de
grondlaag zeer dun is,zal een deel zich langsde helling resp.over de
harde onderlaag naar lager gelegen punten bewegen en runoff veroorzaken.
Verwacht mag worden dat dit effect groter zal zijn naarmate de helling
steiler is.
Uit het literatuuronderzoek van Ryden et al. (1973)blijkt echter dat
degebruikswijze van depercelen vangrote invloed is.Zelfs op hellingen
van 10-20% bleek de runoff gering te zijn wanneer de helling ingras lag.
Tijdens de winter blijkt de hoeveelheid neerslag,geaccumuleerd als sneeuw
van veel grotere betekenis te zijn dan het hellingspercentage.
De helling isdan ook geen scherp criterium. Erdient evenwel toch rekening mee te worden gehouden waarbij vooral aandacht nodig is voor het al
ofniet begroeid zijn van de grond.
In hoofdstuk II werd reeds opgemerkt dat verwacht mag worden dat
bij stijgende fosfaatbemesting de P-belasting van het oppervlaktewater
via runoff sterker zal toenemen dan via uitspoeling,omdat de hoeveelheid
inwater oplosbaar fosfaat in debouwvoor sterker zal stijgen dan inde
lagen beneden de wortelzone. Detoeneming van de hoeveelheid P inde grond
is rechtstreeks afhankelijk van de P-bemesting en deze op haar beurt van
deveebezetting. De veebezetting per ha zal daarom een eenvoudig bruikbare
maatstaf voor de P.- belasting van het oppervlaktewater via runoff zijn.
Naarmate degrond runoff-gevoeliger isen de klimaatomstandigheden tot

86

IQJ
QJ

C

e

QJ

M-

I
CD

o
(0

_c

ro

TS
QJ
-C
C

l_

QJ

QJ

QJ

Q.

>

-E
O
h-

O
Kl

ou

O

Kl

00

oou

O
O
K)

m
oou

ou

o
<r

LO

LO

O

ou

O

*—

LO
00

O
K)

O
Kl
Kl

LA

o

K)

K)

*—

O
00
h-

o
o
o

o

\—V

LA
LA

^r

o

O
O

K—
tQJ
Q.

to
.*£

c
QJ

—
*
t_

c/)
• i —

T3
dl
J=

TO
ro

•r-i

C
0)

Q.

!_
D
ro
3
(/)

E
E

LA

m
-d-

(1)

1

t/1

QJ
QJ

.M

>

•i—»

.^
ro
>
c

• i -

O

«
ro
ro

K)
s—

c
CD

i

tQJ
•M

E
E

QJ

vO

r^-

U)
QJ

O

LA

o

N-

N-

r-

l^V

00

o
00
1^-

!_

•*—(

>
D

C

QJ

+J
CO
Ol

QJ

ro

!_

"O

>

QJ
-f->
QJ

CJ

o

E
QJ

QJ

ro CT)

K>

LA
•

D.
E

o\

\

Kl
OU

OU

V
r—
OU

T—
ou

I

1

1

V
f>

1

|

c

'

0)

+->
QJ

e
CD
UJ
LU
QJ

"O

c
<u
c
c

• 1 —

c
a»

1
0)

0)
-1£

D
O
.M

o

X!
TS
•r—

QJ

c

•r-

(/)

•

E

.*

E

QJ

»r-

•r-i
i

CT)
QJ

"O
T>
•r*

0)

C
E

X!

— J

(/)

X!

• 1 -

—'
QJ

TS

CT)

E
T -

TS
ai
•r—

QJ

QJ
+J

E

CT)
T3
ro
0)
T3

—
QJ'

Q.
QJ

+->

O
s

V

<f
s

-o-V

Kl
S

O

ou

ou

t—

Kl

1

1

|

*—

O

1

I

+

1

in

ou

Vf

-J-

O

O-

s
00

V
00

^—
s

<rV

O

OU

O

TS
C

>
c
a>

.*:
t_
LA
00

E
C

+->

\

|

QJ

</) (_J

-Ü:

•f-1

O

•r-

—'
ro
E
QJ
ro
CT)
'r—\

•

E

s
r-

s
00

V

V
T—

QJ
4->

c

LU
LU

QJ

ro
QJ

4-

TS

C/J
QJ

C
QJ
C
C
•rJ3

c
QJ
-M
l_

Tc

• r -

QJ

ro

C
OJ

E
QJ

TS

TS

C

L.

QJ

QJ

O

QJ

ro

-O
to
H-

E

X!

—<
v:

QJ
CT

CO

^t

s

ro
ro
E

c
QJ
c
re

|

^—

C
QJ

en
sz
o

QJ
•a

c

ro
<
/) ro
£_
QJ

TD
QJ

l_
QJ

TD

a

z

Z

QJ
*£.

1<""

ru

Ki

-d"

• r -

•1—l

0)

c
CT)
CT)+QJ->

:Qj
•r-

ro

—j

•r—
TS
L.

ro

X!
E

o

QJ

£_

m

CO

_]

LA

O

r^-

TD
QJ

TD
TD
•r-

E

87

QJ

CT)

meer runoff aanleiding geven,zal de veebezetting per ha inprincipe
kleiner dienen te zijn,terwijl ook sterkere beperkingen opgelegd zouden
kunnen worden aan de hoeveelheid en het tijdstip van uitrijden van demest.
Op zeer runoff-gevoelige gronden kan zelfs overwogen worden of erbeperkingen ten aanzien van de bodemvruchtbaarheidstoestand (in het bijzonder
voor fosfaat) opgelegd moeten worden.Vanzelfsprekend isdan ook hetgebruik van kunstmestfosfaat niet onbeperkt.
Het zal duidelijk zijn dat evenals voor stikstof ook hier demaatstaf "veebezetting per ha" ,ruw van aard is.Als aanvullend criterium,
toegepast op de P-belasting via runoff,zou het fosfaatgehalte van de bouwvoor kunnen worden gebruikt.

Devraag naar het al ofniet stellen van normen met betrekking tot
de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater door de landbouw moet naar
onze mening worden beantwoord mede tegen de achtergrond van de reedsbestaande belasting van dat water veroorzaakt door andere bronnen. Gaan wij
bijvoorbeeld uit van detotale belasting van het Nederlandse oppervlaktewater
(hoofdstuk II,tabel 2 4 ) ,dan iser voorlopig geen reden de P-belasting via
runoff als criterium tegebruiken,te meer daar een hoge P-toestand door een
goed bemestingsbeleid

langzaam teruggebracht kan worden tot meer

normale proporties.Ook in laagveengebieden waar de P-belasting van nature reeds hoog isdoor natuurlijke uitspoeling,kwel en het voorkomen van
moerasgasbronnen,isde P-belasting tengevolge van runoff van geringe
relevantie.

4. Samenvatting
Uiteengezet wordt welke grootheden in aanmerking komen om als criterium voor een eventuele reglementering van de toediening van mest te
worden gebruikt. Dat de behoefte van het gewas aan plantevoedingsstoffen
een dergelijk criterium zou kunnen zijn,is reeds in hoofdstuk II uitvoerig
besproken. In hoofdstuk III is in het bijzonder aandacht gegeven aan
de mogelijke verontreiniging van degrond,van het grondwater en van het
oppervlaktewater.
Eerder werd reeds opgemerkt dat bodemverontreiniging vrijwel alleen
te duchten isbij gebruik van koperhoudende varkensmest.Het gehalte aan koper
vastgesteld door chemisch grondonderzoek, wordt een bruikbaar criterium
geacht om de mate van deze verontreiniging vast te stellen en de mesttoediening eventueel te begrenzen.
Van verontreiniging van grondwater kan worden gesproken indien door
uitspoeling van nitraat het gehalte van het grondwater boven de norm komt,
die aan drinkwater wordt gesteld. De hoeveelheid uitspoelend nitraat hangt
o.a. afvan de met mest toegediende stikstofhoeveelheid,die weer samenhangt met de veebezetting. Deveebezetting isdaardoor een bruikbaar,zij het
slechts globaal criterium om de verontreiniging van het grondwater vast te
stellen. Overigens dient men zich wel afte vragen of de strenge norm,die
voor het nitraatgehalte van drinkwater wordt gehanteerd,een redelijke basis
is voor de reglementering van mesttoediening en daardoor voor een mogelijk
belangrijke ingreep inde belangen van de landbouw. Voor de verontreiniging
van het oppervlaktewater is in het bijzonder het fosfaat van betekenis.Aangezien de uitspoeling van fosfaat in het doorwortelde profiel weinig of geen
samenhang vertoont met de bemesting,is het zoeken naar een criterium voor
de belasting van het oppervlaktewater langs deze weg voorlopig niet relevant.
Van meer acuut belang isde belasting door runoff. Gesuggereerd wordt de
runoff-gevoeligheid van degrond,alsmede karakteristieken voor het klimaat
en deveebezetting als criteria tegebruiken,eventueel aangevuld met een
bepaling van defosfaattoestand van de bovengrond op de betrokken bedrijven.
Het al of niet stellen van normen met betrekking tot de fosfaatbelasting
van het oppervlaktewater dient mede tegebeuren tegen de achtergrond van
de reeds bestaande belasting.
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IV. Uitwerking van normen ter reglementering van toelaatbare giften

Inleiding
In hoofdstuk II isuiteengezet dat de behoefte van het gewas aanplantevoedingsstoffen als criterium kan dienen voor een eventuele reglementering
van toelaatbare hoeveelheden mest.Het fysiologisch optimum werd voor akkerbouwgewassen engrasland gerelateerd aan resp.de stikstof- en de kaliumhoeveelheden in de mest.Als maatgevende norm kan hierbij de veedichtheid worden gehanteerd.
Wij hebben verder gezien dat bodemverontreiniging alleen valt te vrezen bij
hetgebruik van koperhoudende varkensmest.Als criterium kan hier het kopergehalte van degrond worden gebruikt.
Van verontreiniging vangrondwater is sprake als het nitraatgehalte uitgaat boven de voor drinkwater gestelde normen. Deveebezetting kan hiervoor
als globale maat worden gehanteerd.
Voor verontreiniging van oppervlaktewater isvooral fosfaat van belang,
voornamelijk door runoff. Desuggestie isdan ook gedaan in hoofdstuk III
de runoff-gevoeligheid van degrond als criterium te gebruiken,gecombineerd
met veebezetting,klimaatomstandigheden (frequentie en intensiteit vanneerslag,vorst,e.d. )en eventueel fosfaattoestand van de grond.

1.Maximale gewasproduktie
Uitgaande van de gegevens in hoofdstuk II kan voor een bedrijf of landbouwgebied worden berekend welke veebezetting vanuit het oogpunt vanproduktie optimaal is,met stikstof als limiterende factor voor bouwland en
kalium voor grasland. Een voorbeeld moge dit verduidelijken.
Voor een bedrijf op zandgrond met een stikstofbehoefte van de akkerbouwgewassen van 170kg Nper haen een rundveebezetting van 3stuks grootvee per
hectare grasland (kalibehoefte 306 kg K ? 0per ha,zie tabel 7 ) ,kan de volgende toelaatbare veebezetting worden berekend :
Per hectare bouwland :170/89 x 100/60 =3,18 grootvee-eenheden C-gve)
op basis van N-equivalentie,waarbij 1gve N-equivalent de N-produktie van
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1 volwassen rund per jaar (89 kg)voorstelt,bij een werkingsfactor voor de
stikstof inde mest van 60%(zie tabel2 ) .
De herleiding van rundvee tot aantallen andere diersoorten (op basis van Nequivalentie) kan geschieden met behulp van tabel 3of 26.
Per hectare grasland :24/100 = 0,24 gve op basis van K ? 0- equivalentie
waarbij 1gve K O - equivalent de K-,0-produktievan 1volwassen rund per jaar
(100 kg)voorstelt (Deproduktie op jaarbasis,afgeleid uit die tijdens de
stalperiode van 180dagen,komt goed overeen met de som van de produkties
in stal- en weideperiode; zie ook Kolenbrander ende la Lande Cremer, 1967)
Degegevens worden ontleend aan tabel 8,waaruit blijkt dat,naast de aan
grond gebonden rundveebezetting van drie volwassen runderen per ha grasland,
nog plaats is voor 0,24 gve K?0-equivalenten inde vorm van varkens enpluimvee (zie tabel 3en 27).Bij passende maatregelen tegen hypomagnesemie kandit
naarischatting nog wel met 50%worden opgevoerd,tot 0,36 gve K-O-equivalenten (zie hoofdstuk II,par. 1.2.)
Bij een bouwland/grasland verhouding van 50/50 bedraagt de toelaatbare
veebezetting voor dit bedrijf per hectare cultuurgrond :
0,5 x (3,18+ 3+0,24) = 3,21,resp.0,5 x (3,18+ 3+ 0,36 )= 3,27 gve,
waarvan 1,5 stuks volwassen rundvee,0,12, resp.0,18 gve op basis van
K?0-equivalentie (varkens,pluimvee)en 1,59 gveop basis van N-equivalentie.
Hierbij wordt aangenomen dat deop stal geproduceerde rundveemest naar het
grasland wordt afgevoerd. Dit geldt in het algemeen voor niet te zwBre rundveebezettingen,d.w.z. 3volwassen runderen of minder per ha grasland.
Bij zwaardere veebezettingen gaat de kaliproduktie indemest,tengevolge
van het aangekochte kracht- (en ruw)voer,de kalibehoefte van het grasland
overschrijden,waardoor het surplus naar bouwland moet worden afgevoerd,tenzij
passende maatregelen tegen hypomagnesemie worden getroffen (zie ook hoofdstuk
II,par. 1.2.) Het een en ander wordt geïllustreerd in figuur 8.
Bovenstaande berekeningen zijn gebaseerd op een werkingscoëfficiënt van de
stikstof inmest van 60 %. Deze geldt bij een ongeveer gelijke verdeling
van de mest wat betreft toediening innajaar,winter en voorjaar. Zou men echter
ook het toedieningstijdstip willen reglementeren,door dit bijvoorbeeld naar
het voorjaar te verplaatsen,dan geldt een hogere werkingscoëfficiënt en komt
men tot een lagere toelaatbare veebezetting.
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gve-KjO eq,uiv./ha grasland
(0.75H 0.50
0.48

gve-Neq,uiv. kg werkzame N/ha b o u w l a n d
4.69r 250

3.75

100
0

8020

60
40

50
50

40
60

20
80

0 "/.bouwland
100°/o'grasland

F i g . 8 Optimale v e e b e z e t t i n g in grootvee-eenheden (gve) op b a s i s van N-ecJuivalent i e per ha bouwland en ^ O - e q u i v a l e n t i e ( a d d i t i o n e l e v e e b e z e t t i n g ) per ha g r a s land, en combinaties.van deze (per ha cultuurgrond).
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Bijeenbemestingsbeleidafgestemdopstikstof (bouwland)ofkalium
(grasland)kunnenandereelementen inovermaat wordentoegediend.Omwelke
hoeveelheden hetgaatwordthierondervoorNederlandseomstandigheden
uitgewerkt.
Uitgaandevaneengangbaregewasbezetting opbouwland,kaneengemiddelde
stikstofbehoeftevanca.170kgNperhectare (173en164kgNvoorresp.
zand-enkleigrond)wordenberekend (ziehoofdstuk IIpar.1.1.).Opanaloge
wijzekanaandehandvandeinNederlandgebruikte"Adviesbasisvoor
Landbouwgronden"eendaarbijbehorendegemiddeldefosfaatbehoeftevan65kg
P-Oj-perhectare (67,8en61,5kgP ? 0 5voor resp.zand-enkleigrond),en
eengemiddeldekalibehoeftevan105kgK O perhectare (108,5en102,5kgK20
voor resp.zand-enkleigrond)wordenberekend,indiendebemestingstoestand
vandegrond als"goed"wordtgekwalificeerd.
Voorgegevensoverdekali-enfosfaatbehoeftevangrasland wordtverwezen
naardetabellen 7en9.
Intabel 26isaangegeven hoeveeltonmestvandeverschillendediersoortenbijeenwerkingsfactorvan60%voordestikstof,met 100kgkunstmest
overeenkomt,entevensdehoeveelhedenvoedingsstoffendiedaarbijworden
toegediend.Dewaardenkomenbij lageaantallendieren (runderen,varkensen
kalveren)tamelijkgoedovereenmetdegemiddeldenvoordewerkingsfactoren
45en75%uittabel6,maarwijkenbijhogeaantallendieren (pluimvee)
daarvannogalaf.Indieneengemiddeldewerkingsfactorvan60%wordtaangehouden,ishetdaarombetermetdegegevensvantabel 26teiwerken.
Tabel 26.Hoeveelheden dierlijkemestovereenkomend met 100kgkunstmestN
bijeenwerkingscoëfficiëntvan60%,dedaarbijbehorendeaantallen
dierenendeintotaaltoegediende hoeveelheden voedingsstoffen
Hoeveelheid
(ton)

TotaalN
(kg)

P

2°5

K0

Veebezetting

dg)

rundveedrijfmest

38

167

76

190

1,9*)

varkensdrijfmest

24

168

113

96

15 **)

kippedrijfmest

19
13

171
162

179

238 *)

243

86
117

324 *)

7

161

147

112

1000 **)

56

168

73

134

25 **)

kippemest (vast)
kuikenmest(vast)
kalverdrijfmest

*)aantallen dieren,opjaarbasis
**)aantal dierplaatsen (zietabel2)
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In tabel 27 is aangegeven hoeveel ton mest van de verschillende diersoorten 100 kg K ? 0 (1gve KO-equivalent) levert;de werkingsfactor voor kalium
in dierlijke mest wordt op 100%gesteld.
Tabel 27.Hoeveelheden dierlijke mest benodigd om 100 kg K-,0(1 gve K ? 0equivalent)te leveren,de daarbij behorende aantallen dieren,
en de intotaal toegediende hoeveelheden voedingsstoffen.

Hoeveelheid Totaal N
(ton)
(kg)

K0

Veebezetting

(Kg)

Rundveedrijfmest

20

89

40

100

1

varkensdrijfmest

25

175

118

100

15,6

kippedrijfmest

22

198

207

99

278

kippemest(vast)

11

138

206

99

278

143

130

99

893

126

55

101

kuikenmest (vast)
kalverdrijfmest
*)

P-A

6,2
42

18,9

aantallen dieren,op jaarbasis
aantal dierplaatsen (zie tabel 2)
Met behulp van degegevens uit tabel 8,9, 26en 27kan nu voor bouw-

land met een stikstofbehoefte van 170kg Nper hectare engrasland met een
rundveebezetting van 3stuks grootvee per ha (zandgrond) de volgende
balans worden opgesteld :
Per hectare bouwland
Aanvoer (tabel 26)

P 2 0 5 (kg)

K 2 0 (kg)

minimaal 170/100x 73 = 124 (kalverdrijfmest) 170/100 x 86 = 146 (kippedrijfmest:
maximaal 170/100x243 =413 (kippemest/vast ) 170/100 x134 = 228 (kalverdrijfmest
Behoefte

65

105

Overschot
minimaal

59

41

maximaal

348

123

*)
**)
*)
*)
**)
**)

Per hectare grasland (zandgrond)
Aan grond gebonden rundveebezetting -

P

p O s (kg)

K_0 (kg)

Overschot (produktie inde mest minus
behoefte :tabel 7en 9)

-1

-24

Aanvoer (tabel 27)
minimaal

24/l00x 55=13(kalverdrijfmest)

maximaal

24/100x207=50(kippemest/vast)

24
24

Extra aanvoer (50%bij maatregelen tegen hypomagnesemie)
minimaal

6

12

maximaal

25

12

12
74

0
12

Totaal overschot
minimaal
maximaal

Voor kleigrasland bedraagt het overschot aan kalium bij 3stuks grootvee per hectare minimaal al 300-266=34 kg K_0per hectare (tabel 7 ) ,zonder
dat er mest van elders wordt aangevoerd. Indien bijpassende maatregelen
tegen hypomagnesemie toch een import van bijv. 10ton varkensdrijfmest,of
een equivalente hoeveelheid kalver-ofpluimveemest (40 kg K_0/ha),toelaatbaar wordt geacht,stijgt het K^O-surplus tot 74kg/ha (zieook par. 1.2.,
hoofdstuk II).Het P^O^-surplus,dat minimaal -1 kg/ha bedraagt,kan daarbij
oplopen tot 82 kg/ha,en wel indien deextra hoeveelheid van 40 kg K ? 0 inde
vorm van de fosfaatrijke kippemest wordt toegediend (tabel27).
Het overschot aan deze voedingsstoffen per hectare cultuurgrond kan
gemakkelijk worden berekend,door deoverschotten per hectare bouw- en grasland te vermenigvuldigen met hun resp.aandelen in het totaal aan cultuurgrond,
en deze produkten te sommeren.
Inde bovenstaande balansberekening wordt aangenomen dat binnen eenbedrijf geen rundveedrijfmest naar bouwland wordt afgevoerd. Indien dit wel
het geval is,omdat de rundveemest bij een zware veebezetting (>3 stuks
grootvee/ha grasland)niet meer op het grasland kan worden geplaatst,kan het

overschot aan kalium op bouwland stijgen tot maximaal (170/100x 190)-105=218
kg K_0/ha (tabel 26).Voorts wordt aangenomen dat op grasland voor de aanvullende bemesting bij voorkeur geen geïmporteerde (kalirijke) rundveedrijfmest wordt
gebruikt.
Het zal duidelijk zijn dat het hierboven geschetste bemestingsbeleid een
overdosering met fosfaat - vooral op bouwland,en inmindere mate op grasland impliceert. Hetzelfde geldt voor kali op bouwland. Opgrasland wordt detoelaatbare mestgift juist op deze voedingsstof afgestemd,maar een zeker overschot wordt geaccepteerd indienpassende maatregelen tegen hypomagnesemie
wordt genomen (zie boven). Verhoogde niveaus van deze voedingsstoffen inde
grond worden vanuit het oogpunt van opbrengst en kwaliteit van gewassen niet
bezwaarlijk geacht,zij het met enige reserve voor fosfaat op grasland
(zie hoofdstukII).

2. Bodemverontreiniging
Inpar 2.5.,hoofdstuk II isgebleken dat drijfmest van varkens,gevoerd
met voeder waaraan 125dpm Cu is toegevoegd,50dpm Cu bevat. De vraag is hoeveel varkensdrijfmest veilig kan worden geplaatst bij een bemestingsbeleid gebaseerd op stikstof en kalium voor resp.bouwland en grasland.
2.1. Bouwland
Uit tabel 26blijkt dat 24ton varkensdrijfmest nodig isom het effect van
100 kg kunstmest Nte verkrijgen,bij een werkingscoëfficiênt van 60%.Voor
een bouwplan met een behoefte van 170kg Nper jaar betekend dit 41 ton varkensdrijfmest waarin 2,0 kg Cu (hoofdstuk IIpar 2.5.). Als de jaarlijkse
stikstofbehoefte met varkensdrijfmest wordt gedekt,zal het gehalte aan totaal
koper van een bouwvoor 2.600.000 kg met ongeveer 0,8 dpm per jaar oplopen,
omdat de verticale verplaatsing van het koper indegrond en de met het geoogsteprodukt afgevoerde hoeveelheid slechtsgering zijn.Als van deze hoeveelheid gemiddeld 75%in verdund HNO-,oplosbaar is,bedraagt dejaarlijkse stijging circa 0,6 dpm Cu (HNO,). Na circa 75jaar isvoor sommige gewassen de
kritische grens bereikt bij een dergelijke ja rlijksegift.
Omeenonbeperkte gewassenkeuze voor bouwland te waarborgen,zal het CU (HNO,)
gehalte van de bouwvoor beneden 50dpm moeten blijven,wat door grondonderzoek
eenvoudig is vast te stellen. Het een en ander wordt hieronder schematisch
weergegeven.
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Bouwland

Grasland

40ton mest à 50ppm Cu
Jaarlijkse toediening :

1,5 x 10 mg Cu

Stijging Cu-HNO, bouwvoor

1.5x 10 mq
-*•
1—a- 0,6 ppm Cu
2.6x 10 kg
50ppm Cu

Initieel Cu-HNO- gehalte :

50 ppm Cu
10 mg Cu

2 x 10 mg Cu

Hoeveelheid Cu-HiM03 (75%)

Toelaatbaar Cu-HNO, gehalte

20ton mest à

0,75 x 10 mg Cu
0,75 x 10 mg
0,6 x 10 6kg

= 1,3 ppm Cu
100ppm Cu
5 ppm Cu (-)

5 ppm Cu (-)

Toelaatbare stijging Cu-HNO,

45ppm Cu

95 ppm

Bereikt na

45 = 75 jaren
0,6

95 = 73 jaren
1,3

2.2. Grasland
Afhankelijk van de rundveebezetting bestaat op zandgrasland nog een behoefte
van 24tot 48 kg K ? 0per ha (tabel 8 ) ,overeenkomend met 6tot 13 ton varkensdrijfmest. Deze hoeveelheden kunnen nog met 50%worden verhoogd indien preventieve maatregelen tegen hypomagnesemie worden genomen. Bij een gift van 20 ton
varkensdrijfmest jaarlijks wordt circa 1kg Cu toegediend,waardoor het gehalte
aan totaalCu van de zode (0-5 cm; 600.000 kg)jaarlijks met 1,7 dpm stijgt en
en het gehalte aanCu (HNO,) met circa 1,3 dpm. Bij een kritische grens van
100dpm Cu (HNO Voor gras wordt deze waarde na ongeveer 73jaar bereikt.
Zoals in hoofdstuk II,par. 2.5. al isvermeld, is varkensdrijfmest ongewenst
op grasland bestemd voor schapeteelt,aangezien dit dier een lage tolerantie voor
koper heeft.Bij giften in deorde van grootte van 20ton jaarlijks wordt de
voor schapen kritieke waarde al in enkele jaren bereikt.Bij het overwegen van
een eventuele reglementering moet uiteraard worden stilgestaan bij de vraag
of men het grasland op de korte zowel als de lange duur geschikt wil houden
voor schapeteelt.

3. Verontreiniging yan ondiep grondwater 1)
Door de EEG is voor drinkwater de maximaal aanvaardbare hoeveelheid nitraat
gesteld op 11,3 mg N-N0,per liter (hoofdstuk II,par.3.4.)
1) zie ook BijlageI
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Bij een hoeveelheid drainwater die onder gemiddelde West-Europese omstandigheden ca. 250mmper jaar bedraagt,komt deze EEG-norm overeen met een uitspoeling uit de doorwortelde zone van 2,5 .10 x 11,3mg of 28kg N-NO,per
hectareper jaar.
In hoofdstuk IIpar.3.2.2. werd reeds opgemerkt dat oponbemest zandbouwland
45 kg Nper hectare per jaar door uitspoeling verloren gaat tengevolge van
miner^lisatie van stikstof uit organische stof indegrond. Deze hoeveelheid
wordt bijeen kunstmestgift van 100kg Nper hectare verhoogd met ca. 14kg.
Detotale uitspoeling ligt op zandbouwland dan ruim boven denorm van de EEG.
Bij een voor het gewas fysiologisch optimale gift van 170 kg Nper hectare zal
het totale uitspoelingsverlies ca.70 kg bedragen zodat denorm nog meer wordt
overschreden.
Vervanging van kunstmest door een equivalente hoeveelheid stalmest verhoogt
de uitspoeling bij voorjaarstoediening met een factor 1,5-2,5 (hoofdstuk II,
par. 3.2.2.).
Op zandbouwland bedraagt de uitspoeling dan :
45+ 1,5 à 2,5 x 24kg =93 kg Nper hectareper jaar.Bij najaarstoediening
stijgt de uitspoeling tot :45+6x 24kg = 189kg Nper hectare per jaar.
Op kleigrond met een percentage aan afslibbare delen (<16urn)van
20-30% isde uitspoeling aanzienlijk lager door het optreden van denitrificatie.
Op onbemest kleibouwland bedraagt de uitspoeling ca.18kg Nper hectare
per jaar.Bij een optimale gift van 170kg Nper hectare kan dit verliesgeschat worden op circa 23 kg,hetgeen nog beneden de EEG-norm ligt.
Indien wordtaangenomendat bij vervanging van kunstmest door stalmest
de uitspoeling indezelfde mate toeneemt als op zandgrond,wordt een uitspoeling
gevonden van 25,5à 30,5 kg Nper hectare per jaar bij voorjaarstoediening
en 48kg bij najaarstoediening. In het eerste geval overschrijden de verliezen
op kleibouwland de EEG-norm nog juist niet,in het tweede geval echter ruimschoots. Het besprokene wordt hieronder schematisch voorgesteld.
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Uitspoelingsverliezen van Nop bouwland,bij 250mm drainwater per jaar

Zandgrond

Kleigrond

-1
kg N.ha

Onbemeste grond (1)

45

Kunstmest, *
170kg N.ha
(2)

24

DierLijke mest,
equivalent
aan ( 2 ) ,toediening
voorjaar
(3)
Als (3),toediening
najaar
(4)

-1
m

9
_-,
N-N03.l

18

kg Nha

m

S
_1
N-N03.1

18

7,2

9,6

5

2,0

48

19,2

10

4,0

144

57,6

30

12,0

Totaal (1+2)

69

27,6

23

9,2

Totaal (1+3)

93

37,2

28

11,2

Totaal (1+4)

189

75,6

48

19,2

EEG norm

28

11,3

28

11,3

WHO norm

56

22,5

56

22,5

Opgrasland komt de EEG-norm (28kg Nper hectare per jaar uitspoeling)
overeen met een N-bemesting van ca.350kg/ha (zie hoofdstuk II,fig.4;
in deze figuur isgeen rekening gehouden met de door het vee in de weidegeproduceerde mest).
Bijeen maximale,aangrond gebonden veebezetting op grasland van 3 volwassen
runderen per hectare bedraagt de hoeveelheid werkzame stikstof in de dierlijke
mest,die in de winter op de stal wordt geproduceerd^ 3x 0,74 x 44 =98kg N.
De werkingscoëfficiënt van 0,74 isontleend aan het schema bij hoofdstuk II,
par. 1.2.1. (gemiddelde van najaars- en voorjaarstoediening). In totaal
kan dan nog 350-98=252 kg Nper hectare worden toegediend inde vorm van
kunstmest. Voor stikstof in de vorm van dierlijke mest isvrijwel geen plaats
aangezien de kali-norm zou worden overschreden (hoofdstuk II,par.1.2. en
hoofdstuk IV,par.1). Onder Nederlandse omstandigheden moet bij zware veebezetting (2,5 à 3gve per hectare grasland) echter meer dan 300 kg kunstmest N
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per ha worden toegediend om voldoende zetmeelwaarde te produceren
(tabel 10),zodat in zulke gevallen niet aan de EEG-norm kan worden
voldaan. Dit zal wel het geval zijn indien de veebezetting niet hoger isdan
2à 2,5 gve per hectare (Tiesema,1975)
Met betrekking tot het ondiepe grondwater ishet duidelijk dat een hoogproduktieve akkerbouw op zandgrond,gezien de nitraat-concentraties inhet
drainwater,veelal niet aan de EEG-norm kan voldoen zonder produktieverliezen. Op kleigrond zal men gemakkelijker aan deze norm kunnen voldoen. Dit
geldt eveneens voor grasland,bij veebezettingen tot 2,0 à 2,5 volwassen
runderen per hectare,hoewel daar het gevaar bestaat dat de veebezetting
wordt opgevoerd zonder de N-kunstmestbemesting aan tepassen. Bij de hierboven
gehouden beschouwingen dient men zich te realiseren,dat degenoemde verliepen
betrekking hebben op de verliezen uit dedoorwortelde zone (bovenste meter
van het profiel). Inde lagendaaronder zal er echter nog een reductie optreden
inhet stikstofgehalte van het grondwater door denitrificatie. De situatie
zal daardoor vaak gunstiger zijn dan in het voorgaande geschetst werd.
Ook gezien degeringe hoeveelheid water die voor consumptie gebruikt
wordt (2%van het totale waterverbruik) en degeringe frequentie van de
betreffende ziekte,kan indiegevallen waarin menniet aan de EEG-norm
kan voldoen misschien een oplossing door technologische ingrepen gevonden
worden bij de gebruiker dan wel bij de waterleidingbedrijven door het
gebruik van ionenuitwisselaars.
4. Verontreiniging van oppervlaktewater
Inde hoofdstukken IIen III isuiteengezet dat vooral fosfaat vanbetekenis isvoor deeutrofiëring van oppervlaktewater,met name het fosfaat
dat wordt aangevoerd als gevolg van runoff. Gesuggereerd isbij een eventuele reglementering de runoff-gevoeligheid van degrond,alsmede karakteristieken voor het klimaat ende veebezetting als criteria te gebruiken,
eventueel aangevuld met een bepaling van de fosfaattoestand van de bovengrond op de betrokken bedrijven.
Het optreden van runoff wordt vooral bepaald door de doorlatendheid en
debergingscapaciteit van degrond voor water,deneerslaghoeveelheid en
-intensiteit,de helling ende begroeiing van het terrein en de frequentie
waarmee en het tijdstip waarop de mest wordt toegediend.
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Over de wijze waarop en de mate waarin elk van dezepunten ineen eventuele
reglementering een rol moet spelen,isnaar onze mening nog onvoldoende onderzoek verricht. De reeds hier en daar bestaande richtlijnen voor de toediening van mest geven wel aan hoe het infeite gebeurt.
Richtlijnen in Zwitserland (1974) stellen voor drie criteria tegebruiken te weten :
1)neerslagintensiteit, 2)doorlatendheidvan degrond en 3)topografische
gesteldheid van het terrein. Gronden kunnen op basis hiervan worden geclassificeerd als "normaal belastbaar" (enkelvoudige vloeibare-mestgiften tot
60m /ha), "weinig belastbaar" (tot 40m/ha)of "zeer weinig belastbaar"
(tot 25m /ha). Geen mest mag worden uitgebracht opgronden die bevroren,
verslempt of met sneeuw bedekt zijn.Normaal belastbaar zijn gronden met een
goede doorlatendheid en terreinen met hellingen van 10tot 25%met dichte
begroeiing (gras). Percelen met deze hellingen met weinig ofgeen begroeiing
zijn "weinig belastbaar" evenals die met hellingen van 26tot 45%met dichte
begroeiing. Percelen met hellingen boven 45%,alsmede onbegroeide percelen
met hellingen van 26-45% zijn zeer weinig tot niet belastbaar.
Destaat New York in de VS kent richtlijnen voor het gebruik van mest
bij melkveebedrijven (1973),volgens welke de hoeveelheid toe te dienen mest
moet overeenkomen met de geschatte stikstofbehoefte van het gewas.Naast de
gewasbehoefte zijn dikte van de bodemlaag,drainage (doorlatendheid),en
helling criteria. Bij uitbrengen in de winter (1 sept.- 1april) moeten
de volgende percentages van de benodigde hoeveelheid worden aangehouden :
Bodemlaag(tot vast gesteente)--* 50- 100 cm
% helling

-*0-3 3-8 8-15

0 - 5 0 cm
0-3 3-8 8-15

drainage
excessief (zand- ofgrindlagen) 50 50 30

_

_

_

goed tot matig

100 50 30

60 30 20

vrij slecht tot slecht

50 25 15

30 15 10

Voor de mest die in de zomer wordt ondergeploegd of geïnjecteerd,vormt
de helling geen beperkende factor.Bij mestverspreiding op het land (zonder
onderploegen) in voorjaar en zomer moet de "gebruikelijke hoeveelheid" tot
50% worden gereduceerd bij hellingen van 3-8% en tot30% bij hellingen van
8-15%. Toediening in de winter moet bij voorkeur geschieden in november
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of begin december vóórdat een continu sneeuwdek aanwezig is.In British
Columbia (Canada) (1974) wordt aanbevolen geen mest toe te dienen oppercelen met hellingen groter dan 15%,tenzij deze onmiddellijk wordt ondergeploegd.
In het hierboven weergegeven Amerikaanse schema isbehalve de runoffgevoeligheid ook het risico van uitsooeling van mestcomponenten ingebouwd.
Gronden met excessief hoge doorlatendheid en terreinen met een profieldiepte
van minder dan 50cm worden gevoeliger geacht. DeZwitserse richtlijnen
geven als criteria voor uitspoeling van (o.a.) fosfaat de toestand van de
bodemporiën (poriënverdeling en -vulling),de dikte van de bodemlaag en
de adsorptiecapaciteit daarvan.
Zeer sterk doorlatende gronden engronden met geringe profieldiepte of
lage adsorptiecapaciteit,vallen in de categorie zeer weinig of niet
belastbaar.
Inde Amerikaanse richtlijnen wordt een duidelijk onderscheid gemaakt
tussen wel en niet inwerken van de mest indegrond. Kennelijk zijn deze
richtlijnen dan ook niet zozeer voortgekomen uit vrees voor de consequenties van een te sterke stijging van defosfaattoestand van degrond als
wel uit overwegingen over de kans op directe oppervlakkige afspoeling van
bestanddelen van de mest.Ook de Zwitserse richtlijnen wekken die indruk,
aangezien wordt aanbevolen detotale jaarlijks benodigde hoeveelheid te
splitsen in twee of drie giften. DeAmerikaanse noch de Zwitserse adviezen
houden rekening met runoff van bodemdeeltjes van eventueel te fosfaatrijk
geworden percelen.Maar zij suggeren inelk geval wel dat rekening moet
worden gehouden met de doorlatendheid van degrond,met deprofieldiepte en
met de helling en begroeiing van het terrein.
Alsnorm voor de doorlatendheid kan worden overwogen de eerder genoemde
grens van 6mm per uupte nemen.Bij eengeringere doorlatendheid zou dan
een beperking van degiften kunnen worden voorgeschreven of aanbevolen.
Die beperking zou kunnen gaan tot bijvoorbeeld de helft van wat op goed doorlatende gronden aanvaardbaar is (zoals in deAmerikaanse richtlijnen hetgeval is)oftot mesthoeveelheden,overeenkomend met een fosfaatdosering
die voor een handhaving van een normale fosfaattoestand van degrond nodig
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is. Volgens hoofdstuk II zou het Laatste voor bouwland neerkomen op een
beperking tot de mest van ongeveer 1,5 rundvee-fosfaatequivalenten per ha
(60kg PpO per jaar);
Voor het verantwoord aangeven van normen voor de helling van het terrein
lijkt ons meer studie en onderzoek nodig dan in het kader vanonze opdracht
mogelijk is.De Amerikaanse richtlijnen suggereren reeds risico's bijgeringe helling,de Zwitserse achten zelfs terreinen met 10-25% helling,mits
zij begroeid zijn,normaal belastbaar. Ons ontbreken degegevens om eengefundeerde voorkeur voor het eneof het andere uit te spreken.
Degevoeligheid voor runoff iseigenlijk alleen relevant indien de klimaatomstandigheden zodanig zijn dat runoff ook daadwerkelijk optreedt.In
de winter isdie te verwachten gedurende deperiode dat degrond bevroren is,
inde zomer tijdens hevige regens. Deverschillen in klimaatomstandigheden
binnen de EEG worden evenwel niet zogroot geacht dat hiervoor een differentiatie in een reglementering moet worden voorgesteld.
Alsnorm voor deprofieldieptegeven de richtlijnen van New York 50 cm;
de Zwitserse achten terreinen met eenprofieldieptegroter danóC cm normaal
belastbaar. Degrens van 50tot 60 cm lijkt aanvaardbaar omdat de inspoeling
van fosfaat doorgaans tot die diepte beperkt blijft.Voor percelen met een
geringere profieldiepte en/of hoger liggende drainbuizen zou dan ook eenbeperking van de giften,te reglemeteren via de veebezetting,kunnen worden
overwogen.
Indien uit voorzorg tegen oppervlaktewatervervuiling door runoff voor het
EEG-gebied besloten zou worden tot een beperking van de hoeveelheden toete
dienen mest,dan kan daarvoor de veebezetting worden gebruikt.
Een andere,eventueel aanvullende mogelijkheid is het hanteren van de fosfaattoestand van degrond. Een dergelijke norm isbeter hanteerbaar dan een
maximum veebezetting,omdat (O.a.) in eengeaccidenteerd terrein de hooggelegen gedeelten zeer waarschijnlijk minder mest ontvangen dan de lagere
delen. Beperkingen zouden dan moeten worden voorgeschreven of aanbevolen
bij toestanden,die hoger dannormaal worden geacht.
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Bijoverwegingen omtrent eventueLe beperkingen moet overigens worden
bedacht dat,bij een bevolkingsdichtheid van 3à 4personen per hectare,90%
van de fosfaatbelasting van oppervlaktewater afkomstig isvan riolen,en
dat dus slechts 10%van landbouwgronden afkomstig kan zijn (Owens, 1970).
Uiteraard kan in detoekomst,bij verdere zuivering van het rioolwater
(derde trap), de situatie veranderen.
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5. Samenvatting
Er isgedemonstreerd hoe aan de hand van de stikstofbehoefte van bouwland
en de kalibehoefte van grasland voor bedrijven ofgebieden de veedruk kan
worden berekend die toelaatbaar isuit het oogpunt van gewasproduktie. Voor
een in Nederland gangbaar bouwplan voor bouwland met een stikstofbehoefte
van 170 kg Nper hectare bedraagt deze ca.3,2 stuks grootvee per hectare
bij een werkingsfactor van de stikstof inde mest van 60%.Opgrasland kan
bij een aan grond gebonden rundveebezetting tot 3volwassen runderen (3gve)
per hectare 0,4 (en bij lagere rundveebezettingen op zandgrond tot 0,7)
gve KpO-equivalenten inde vorm van varkens- enpluimveemest worden geplaatst.
Voor grasland bedraagt de maximaal toelaatbare veedruk aldus circa 3,4
grootvee-eenheden per hectare,waarvan 3runderen,op basis van kalium als
limiterend element.Bij een bouwland/grasland verhouding van 50/50 isde
maximale veedruk circa 3,3 stuks grootvee per hectare. Hierbij kunnen fosfaat- en kalioverschotten ontstaan,waarvan degrootte afhankelijk isvan
degebruikte mestsoorten.
Ten aanzien van bodemverontreiniging isgesteld dat bij gebruik van koperhoudende varkensdrijfmest veedichtheid een minder geschikte maat isdan het
kopergehalte van degrond. Omeen onbeperkte gewaskeuze tegaranderen mag
het kopergehalte van de bouwvoor niet hoger stijgen dan circa 50dpm
C U C H N ^ - , ) ; het kritische gehalte voor grasland
CU(HNCU)-

(zode) isongeveer 100dpm

Het gebruik van koperhoudende varkensmest op grasland voor schape-

teelt wordt ontraden.
Een veebezetting van 2à 2,5 stuks volwassen runderen zal uit het oogpunt
van grondwaterverontreiniging door nitraat geen problemen geven op zand- en
kleigrasland. Bij een nog intensievere grondexploitatie (veebezetting^
3 volwassen runderen per ha) zal dit wel het geval zijn.
Op bouwland op zwaardere gronden kan nog juist aan de stikstofbehoefte
van degewassen,overeenkomende met de mest van 3,2 stuks grootvee per
hectare worden voldaan,mits de mest in het voorjaar wordt toegediend.
Bij najaarstoediening wordt de norm ruimschoots overschreden. Op zandbouwland zal het moeilijk zijn om zonder verlaging van de fysiologisch optimale
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stikstofgift te voldoen aan de drinkwaternormen van de EEG,des te moeilijker
naarmate meer stikstof in de vorm van dierlijke mest wordt gegeven.
Oppervlaktewatervervuiling wordt vooral veroorzaakt door runoff-water,
dat fosfaat in oplossing en fosfaathoudende minerale en organische bodemdeeltjes bevat. Een enkelvoudige norm voor de verspreiding van mest is
ten aanzien van runoff niet tegeven,omdat naastde fosfaatrijkdom van
de bodem,vooral factoren als bergingscapaciteit en waterdoorlatendheid,
neerslaghoeveelheid en intensiteit,helling en begroeiing van het terrein,
en het tijdstip van mesttoediening van belang zijn. Er is uiteengezet
dat voor enkele van deze factoren globale normen kunnen worden gesteld
ter voorkoming of vermindering van runoff.
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V.Mogelijkheden voor regulerende maatregelen
Indien men wil voorkomen dat dierlijke mest inovermaat of op onjuiste

wijze wordt gebruikt,kan naast het geven van intensieve voorlichting
aan de veehouders het nemen van regulerende maatregelen worden overwogen.
Dit hoofdstuk zal zich beperken tot maatregelen,die technisch gesproken
mogelijk zijn,hetgeen niet hoeft te betekenen dat er geen doorslaggevende
bezwaren van economische,juridische of administratief-bestuurlijke aard
zouden bestaan. Het valt echter buiten de competentie van deauteurs hierover een oordeel te vellen. Ook de details van de uitvoering van een mogelijke controle worden niet aan deorde gesteld.
Indit hoofdstuk zal onderscheid worden gemaakt tussen mogelijke regulering
van de hoeveelheid toe te dienen mest en controle op wijze en tijdstip van
toediening.

1.Mogelijkheden tot regulering van de hoeveelheid toe te dienen mest
Het doel is een situatie te bereiken waarin niet meer mest wordt
toegediend dan nodig is om een maximale gewasproduktie te verkrijgen bij
een acceptabele kwaliteit zonder een onaanvaardbare belasting van het milieu.
Invorige hoofdstukken is uiteengezet dat het toedienen van hoeveelheden
mest,nodig voor maximale produktie,niet op korte termijn hoeft te leiden
tot een dergelijke belasting,behalve oppercelen met verminderde belastbaarheid i.v.m.gevaar voor runoff van fosfaat (zieook hoofdstuk V I ) ,en
daar waar met varkensmest veel koper wordt toegediend.
Deuit een oogpunt van gewasproduktie aanvaardbare mestgiften kunnen
worden gerelateerd aan oppervlakte en gebruikswijze van het beschikbare land.
Aangezien de mestproduktie gekoppeld isaan aantal en soort van de aanwezige dieren,kunnen de aanvaardbare mestgiften worden vertaald in een
aanvaardbare omvang en aard van de veestapel.
Voorlichting en eventuele reguleringen zullen gericht moeten zijn op het
voorkomen van het ontstaan of op het afvoeren van bestaande mestoverschotten.
Voorkomen van overschotten komt neer op het propageren resp. instellen
van beperkingen met betrekking tot de omvang van de veestapel bij de vestiging van nieuwe of uitbreiding van bestaande bedrijven,daarbij inaanmerking nemend deomvang en gebruikswijze van het beschikbare land.
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Zulke maatregelen betekenen overigens wel het invoeren van een ernstige
sociale handicap voor de kleine bedrijven waar een verbetering van de inkomenspositie gezocht wordt in niet aan grond gebonden produktietakken.
Detweede doelstelling,het opheffen van de overschotsituatie,
vraagt om het stimuleren van , resp.verplichten tot afvoer van overschotten
naar bedrijven waar nog behoefte aan meststoffen bestaat.
Welke van de twee mogelijkheden ook gehanteerd wordt,in essentie is
maatgevend de verhouding van deomvang van de mestproducerende veestapel tot
deomvang en gebruikswijze van het beschikbare land. Indien hiervoor maximumnormen worden gesteld,doet zich de vraag voor of de naleving hiervan kan worden
gecontroleerd.
Omvang en aard van de veestapel kunnen inprincipe per bedrijf en dus
ook per gebied door periodieke veeCplaats)tellingen worden vastgesteld. Een
dergelijke telling isechter niet meer dan een momentopname,die bijv. door
"toevallige" leegstand een onjuist beeld kan geven van de gemiddelde veebezetting. Voorts moet de voor deze tellingen benodigde mankracht niet worden
onderschat.
Detot een bedrijf behorende oppervlakte land is inbeginsel eveneens te controleren,evenals degebruikswijze hiervan met als relevante aspecten de bouwland/
graslandverhouding en de relatieve oppervlakten van de verschillende bouwlandgewassen.Mogelijk eenvoudiger dan een inventarisatie per bedrijf is overigens
een landinventarisatie per gebied. Hoe het ook zij,degegevens die benodigd
zijn om het al of niet optreden van een mestoverschot en de grootte daarvan
per bedrijf of për gebied vast te stellen,zijn inprincipe te verkrijgen.
Een volgende vraag isof bij propaganda voor resp.verplichting tot afvoer
van een mestoverschot van een bedrijf of uit een gebied deze afvoer ook
werkelijk plaatsvindt en of dit controleerbaar is.Het zou immers kunnen zijn
dat de veehouder weliswaar het bestaan van een overschot onderkent,maar
uit economische overwegingen dit overschot toch bij voorkeur op zijn eigen
bedrijf toedient. Degedachte kan opkomen om het desbetreffende handelen
van de veehouder te controleren met behulp van grondonderzoek. De zeggingskracht van het grondonderzoek is indit opzicht evenwel zeer beperkt,zeker
wanneer er over een termijn van slechts enkele jaren een uitspraak moet
worden gedaan. Debeperktheid van het grondonderzoek als instrument om
het gevoerde bemestingsbeleid te achterhalen isbijv.te demonstreren aan
fig. 6 (hoofdstuk II).Zo zou men bij beschouwing van slechts enkele punten
van deze figuur kunnen concluderen dat de P-toestand van de bouwvoor bij
een jaarlijkse gift van 60kg per hana 35 jaren lager is dan na 25 jaren,
terwijl detrend als geheel juist het omgekeerde aangeeft. En zelfs indien
bij intensief grondonderzoek een tendens zichtbaar wordt,dan nog is het zeer
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moeilijk te bepalen welke hoeveelheden mest daaraan debet geweest zijn.
Al met al moet daarom het gebruik van grondonderzoek als controlemiddel
van het bemestingsbeleid op individuele percelen en vermoedelijk ook op
individuele bedrijven ontoereikend worden geacht.Andere controlemogelijkheden liggen niet voor de hand.
Er lijken controlemogelijkheden te bestaan indien de afzet van mestoverschotten plaatsvindt via een centraal administrerend,niet belanghebbend
orgaan, bijv. een mestbank. Dit orgaan zou dan administratie moeten voeren
over herkomst en omvang van aangeboden overschotpartijen alsook over transport en afzet hiervan. Een verplichting tot registratie van de afnemer zou
deze er echter van kunnen weerhouden overtollige mest van elders aan te
kopen. Of de registratie van aanbod,transport en afzet en de controlebevoegdheid in handen van éénzelfde orgaan moeten worden gelegd, valt buiten
de beoordelingsmogelijkheden van de auteurs.Maar wie het ook uitvoert,een
controle per bedrijf zal een bijzonder arbeidsintensieve en moeilijk realiseerbare taak zijn.
Indien tegen een registratie per bedrijf te grote bezwaren zouden
bestaan, kan worden overwogen reglementerende activiteiten te richten op
het veeconcentratiegebied als geheel.Aan de veehouders in dit gebied zou
kunnen worden geleerd op welke wijze zij hun mestsurplus kunnen berekenen.
Gestimuleerd moet worden dit surplus in te leveren bij het centrale orgaan,
en daarvoor de nodige faciliteiten te scheppen zoals centrale mestopslagplaatsen, aanloopsubsidies e.d. ''eenvoorbeeld voor de financiering van een
mestbank is te vinden in bijlage II).Indien in dergelijke veeconcentratiegebieden "onvoldoende" mest wordt ingeleverd, zouden stringentere maatregelen kunnen worden overwogen.
De afvoer van overtollige m»?st uit veeconcentratiegebieden naar
gebieden met een zekere (bekende) opnamecapaciteit zou eveneens door het
centrale orgaan moeten worden gereguleerd. Een controle hierop zou mogelijk
zijn via de vrachtbrieven van de transportondernemer,of via de loonwerker.
Met nadruk zij opgemerkt dat in gebieden met de voor hun situatie
maximaal toelaatbaar geachte veebezetting geen andere organische meststoffen
(zuiveringsslib of stadsvuiIcompost) worden gebruikt en dat het kunstmestgebruik is aangepast.
Een complicatie doet zich voor in gebieden met weinig en zeer weinig
belastbare percelen (hoofdstuk IV).Deze karakteristiek heeft te maken met
de doorlatendheid en bergingscapaciteit van de grond,de grondwaterstand,
de helling en begroeiing van het terrein en de neerslaghoeveelheid en -intensiteit ter plaatse.Behalve met veebezetting en gebruikswijze van het land dient
hier bij de bepaling van het mestsurplus ook nog met de geringere belastbaarheid rekening te worden gehouden. Dit kan bijvoorbeeld door aan elk der cate-
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gorieën normaal,weinig en zeer weinig belastbare percelen een maximum veebezetting toe te kennen en vervolgens voor het gebied als geheel een gemiddeld
toelaatbare veebezetting te berekenen op basis van deoppervlakten grond
voor elk der categorieën.Mïer voor de hand ligt de verminderde belastbaarheid
eerst dan in rekening te brengen alsgebleken isdat het oppervlaktewater
door de aanwezigheid van deze percelen inderdaad ook zwaarder dan normaal
wordt belast. Dat zal in het algemeen pas het geval zijn indien debovengrond van deze percelen een te hoge P-toestand heeft,hetgeen door middel
van grondonderzoek kan worden vastgesteld. Het gaat hierbij dus niet om het
vaststellen van een trend inde P-toestand van het perceel zoals eerder
besproken is,maar slechts om het bepalen van een niveau. De zeggingskracht
van het grondonderzoek isdan groter al zullen de fouten die onvermijdelijk aan
elk analysecijfer kleven,moeten manen tot een voorzichtige hantering van
dit hulpmiddel.
Op bedrijven,waar koperhoudende varkensmest wordt gebruikt,kan
grondonderzoek dienen als controle op de koperaccumulatie in de bodem. Bij
toepassing van de EEG-norm voor bijmenging van Cu aan voer voor vleesvarkens
iseen ongewenst hoog Cu-gehalte op korte termijn in het algemeen niet te
vrezen,met uitzondering voor de schapeteelt. Wordt de tolerantienorm tochoverschreden (50dpm voor bouwland en 100dpm voor grasland),dan zou verder
gebruik van dergelijke mest kunnen worden verboden.Als noodmaatregel kan
de boer de Cu-rijke bovenlaag diep onderploegen, hetgeen gezien de geringe
mobiliteit van Cu aanvaardbaar lijkt maar uit ander oogpunt misschien onaantrekkelijk zal zijn. Het isuiteraard ongewsnst om een bedrijf op zeer korte
termijn tot ingrijpende maatregelen te verplichten. Gebruikers van Cu-houdende
varkensmest moet daarom worden aangeraden periodiek grondonderzoek op Cu te laten verrichten en zonodig een deel van degeproduceerde mest van het bedrijf
afte voeren.
2.Mogelijkheden voor regulering van de wijze en het tijdstip van toediening
Het tijdstip van toediening van mest is van belang zowel uit een
oogpunt van de werkzaamheid van de plantevoedingsstoffen als van verontreiniging van grond- en oppervlaktewater. De efficiëntie van met name de stikstofcomponent van de mest is het grootst bij gebruik in het voorjaar of
gedurende het groeiseizoen,terwijl de kansen op verontreiniging van het water
juist dan het kleinst zijn. Daarom isgebruik in die perioden van het jaar te
prefereren. Het is indirect te bevorderen door de bouw van voldoende opslagruimte,bedrijfsgewijze of meer centraal gesitueerd,te stimuleren. Een andere

mogelijkheid isde toediening van mest innajaar en winter te verbieden.
Een algemeen geldend verbod isechter moeilijk aanvaardbaar omdat dit
wellicht te belangrijke consequenties heeft voor de veehouders en de mestafnemers. Niet alleen zou een dergelijk verbod vele veehouders dwingen tot
grote investeringen in opslagruimte,ook zou op sommige bedrijven een ernstige storing in de bedrijfsvoering kunnen optreden. Dat zal met name zo
zijn op kleibouwland dat slechts vóór de winter kan worden geploegd en
waar in het voorjaar de mogelijkheid ontbreekt om -wil men althans geen
grote schade doen aan de structuur van degrond -de mest onder te brengen.
Overwogen zou kunnen worden een dergelijk verbod te beperken tot
akkerbouwgronden,die in het voorjaar zonder bezwaar kunnen worden geploegd,
dus vooral tot de zandgronden. Juist op die gronden leidt toediening in herfst
en winter tot betrekkelijk grote stikstofverliezen door uitspoeling. Maar aangezien het verband tussen de concentratie van het uit de bovenste meter
van het profiel percolerende water en die van het dieper gelegen grondwater,
voorzover dat voor drinkwater wordt gebruikt,nog niet duidelijk isaangetoond,blijft een aanbeveling tot instelling van een dergelijk verbod dubieus.
Een dergelijke drastische maatregel ontbreekt ook elders.Veelal wordt volstaan met de veehouders zoveel mogelijk op de bezwaren van toediening in herfst
en winter te attenderen zonder een uitdrukkelijk verbod uit te vaardigen.
Om de kans op vervuiling van oppervlaktewater door oppervlakkige
afspoeling te reduceren zou kunnen worden overwogen de mestverspreiding
tijdens vorstperioden en bijv.op deoeverstroken van waterlopen te verbieden.
Een zinvolle controle hierop is echter niet mogelijk. Zo iseen vorstperiode
op zichzelf geen criterium voor het optreden van runoff. Dit wordt in sterke
mate door andere factoren bepaald. Opeen droog bevroren,vlak perceel zonder
sneeuw bijvoorbeeld zal het gevaar van directe afspoeling gering zijn,op
onbegroeide hellingen,met een bevroren bovenlaag en bedekt met sneeuw,
extreem groot.Tussen deze uitersten zijn situaties denkbaar,waarin de
grond (tijdelijk) verminderd belastbaar is,zonder evenwel een algemeen verbod
op mestverspreiding te rechtvaardigen.
3. Samenvatting
Om te voorkomen dat dierlijke mest inovermaat of op onjuiste
wijze wordt gebruikt,moet naest intensieve voorlichting het nemen van regulerende maatregelen worden overwogen. Doel daarbij is een situatie tebereiken,waarin niet meer mest wordt toegediend dan nodig isvoor een maximale
gewasproduktie bij een acceptabele kwaliteit,zonder dat het milieu onaan-
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vaardbaar wordt belast. De uit dit oogpunt aanvaardbare mestgiften,die
in de meeste gevallen ook uit milieu-overwegingen acceptabel zijn,kunnenwórden gerelateerd aan oppervlakte en gebruikswijze van het beschikbare
land. De aanvaarbare mestgiften kunnen worden 'vertaald' in een aanvaardbare veebezetting, zodat het bij het opsporen en vaststellen van
overschotten in essentie gaat om de verhouding van de grootte van de veestapel tot deoppervlakte en gebruikswijze van het beschikbare land.Daarnaast kan een verminderde belastbaarheid in verband met het risico van
runoff in rekening worden gebracht.
Inprincipe zouper bedrijf op basis van veetellingen of van veehouderijvergunningen engegevens over de bedrijfsgebonden grond de omvang van een
eventueel mestsurplus kunnen worden vastgesteld. Een mogelijkheid tot controle
van de bestemming,die overschotten krijgen isniet te vinden in het grondonderzoek,maar zou wel gerealiseerd kunnen worden door de veehouders teverplichten die afvoer te laten lopen via een centraal,niet-belanghebbënd,registrerend orgaan. Indien de bezwaren en lacunes van een registratie per bedrijf
tegroot worden geacht, lijkt een registratie per regio,waarbij de veehouders
in veeconcentratiegebieden hun overtollige mest kunnen inleveren bij het centrale orgaan die deze dan weer afvoert naar gebieden met een bekende opnamecapaciteit,meer perspectieven tebieden.
Het tijdstip van uitbrengen van de mest zou kunnen worden gecontroleerd,maar het uitvaardigen van een verbod op toediening inbepaalde perioden
van het jaar heeft grote bezwaren. Daarom wordt voorgesteld zowel ten aanzien
van de verdeling binnen het bedrijf als het tijdstip van uitbrengen van de mest
slechts met te motiveren aanbevelingen aan de boer te werken,waarvan denaleving uiteraard niet wordt gecontroleerd.
Controle op te sterke accumulatie van koper bij gebruik van koperhoudende varkensmest is mogelijk met behulp van grondonderzoek.
Over de juridische,economische en politieke aspecten van dete
nemen maatregelen kunnen de auteurs geen oordeel geven.
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VI. Voorstel betreffende de technische en de administratieve organisatie
van de regulering
Ter beperking van de benodigde organisatie zouden de in het vorige
hoofdstuk genoemde,centrale organen alleen ingebieden (resp.op bedrijven)
waarvan de veebezetting een zekere drempelwaarde overschrijdt,de omvang van een
eventueel aanwezig mestsurplus moeten registreren en de afvoer ervan regelen.
Dedrempelwaarde ligt dus lager dan,of is in een enkel geval hoogstens gelijk
s

*'

aan de maximaal toelaatbare veebezetting.

Om de drempelwaarde voor deze veeconcentratiegebieden (of de daarin
gelegen bedrijven) vast te stellen,wordt in herinnering geroepen dat voor
normaal belastbaar bouwland stikstof de limiterende factor is (hoofdstuk II,
par. 1 ) .Een hoeveelheid van circa 100kg Nper hectare is vanuit het oogpunt
van milieubelasting engewasproduktie aanvaardbaar,zelfs in landbouwgebieden
met uitsluitend weinig behoeftige gewassen. Deze hoeveelheid komt overeen met
de N-produktie inde drijfmest van 2volwassen runderen (2gve)op jaarbasis
(2x 89k g ) ,bij een werkingsfactor van 60%.De herleiding van de aantallen
dieren tot grootvee-eenheden (gve) moet geschieden op basis van N-equivalentie
(zie tabel28).
Op(zeer)weinig belastbaar bouwland zou een drempelwaarde van 2gve per
hectare een te hoge fosfaataanvoer (2x40kg P?0rop jaarbasis) inhouden.
Op dergelijke gronden moet verhoging van de fosfaattoestand worden vermeden
en de fosfaataanvoer tot ca.60kg P^O-per hectare (op jaarbasis) beperkt
(hoofdstuk IIpar.2.3.; hoofdstuk IV,par.4.).Dit betekent een verlaging
van de drempelwaarde van 2,0 tot 1,5 gve per hectare. De herleiding van de
aantallen andere diersoorten tot gve moet geschieden op basis van P ? 0equivalentie;berekeningen op basis van N-,of K?0-equivalentie zouden leiden
tot een te hoge P^O,-aanvoer (zie tabel28).
Voor grasland is kalium de limiterende factor (hoofdstuk II,par.1).
Bij een aan grond gebonden veebezetting tot 3volwassen runderen per hectare
kan nog 0,4 gve K?0-equivalenten inde vorm van varkens-en pluimveemest
worden geplaatst 'hoofdstuk II,par. 1.2.). Bij lagere rundveebezettingen
kan althans op zandgrond,deze hoeveelheid nog worden verhoogd tot 0,7 gve
K.,0-equivalenten.Voorgesteld wordt de drempelwaarde voor de hoeveelheid
te plaatsen mest anders dan rundveemest te stellen op 0,4 gve K?0-equivalenten,
onafhankelijk van de grootte van de aangrond gebonden rundveebezetting indien
deze althans een aantal van 3gve per hectare niet te boven gaat. Isdat wel
het geval dan wordt de drempelwaarde inelk geval overschreden.
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Tabel 28.Herleiding vangrootvee-eenheden (gve)opjaarbasis,tot aantallen andere
diersoorten;gegevensontleend aantabel 3(hoofdstukII).

Equivalentie
opbasis
van

Aantal mestvarkensplaatsentotgve
1,5 2,0
3,0

Aantal legk ippen*)

2,0

3,0

tot gve
2,0
1,5

3,0

1,5

2,0

3,0

N

11,8 15,8

23,7

183 244

366

819

1092

1638

20,0

26,6

39,9

8,0 10,6

15,9

80 106

159

408

544

816

21,0

28,0

42,0

23,4 31,2

46,8

417 556

834

1340

1786

2679

28,4

37,8

56,7

P

2°5

K20

tot gve
1,5

Aant almestkuikenp laatsen

Aantal mestk alverplaatsentot gve

*)drijfmest

Om hun registrerendeen regulerende taak tekunnenvervullen,zoudende
betreffende instanties inde regio's waardeveebezetting bovengenoemdedrempelwaarden overschrijdt,debeschikking moeten hebbenover:
1.Kennis vanomvang enaard vandeveestapel inderegio.
2.Oppervlakte cultuurgrond enbouwland/grasland verhouding.
3.Relatieveoppervlakten vandeverschillendebouwlandgewassen.
4.Relatieveoppervlakten vannormaal,weinig enzeerweinig belastbaregronden.
5.Debevoegdheid voorgaandepunten zonodig tecontroleren,enbovendienhet
kopergehalte vandegrond,eneventueel het fosfaatgehaltevandegronden
het oppervlaktewater te latenonderzoeken.
Ofeen regioten aanzien vandeveebezetting bovendedrempelwaarde komt,
d.w.z.onderde registratie valt,kan alsvolgtglobaal wordenberekend.Deaan
grondgebonden veebezetting (rundvee)wordt toegewezen aanhetgrasland.Indien
daarbijdegrensvan3gveper hectareniet wordt overschreden,isernogplaats
voor andere (niet aangrondgebonden)diersoorten,opbasisvanK_0-equivalentie
(hiervoor tenemen 0,4 gve).Het resterende (niet aangrond gebonden)veewordt
toegewezen aannormaal belastbaar bouwland (opbasis vanN-equivalentie)totde
grensvan 2,0gveper hectare isbereikt.Tenslotte wordt het nog niet "geplaatste"
veetoegewezen aan (zeer)weinig belastbaar bouwland,opbasis van P0-equivalentie.
Indien erdannogvee resteert,betekent ditdat deveedruk indebetreffende
regiodedrempelwaarde overschrijdt,enderhalve hetgebied voor registratiein
aanmerking komt.Inprincipekanbovenstaande redenering ookper bedrijf worden
toegepast.
Uit depunten 2,3en4kandetoelaatbare veebezetting per regio(resp.
bedrijf)worden berekend.Het verschil tussendetoelaatbareendewerkelijk
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aanwezige veebezetting (1)geeft het mestsurplusaan.
Het onder punt 5genoemde onderzoek op koper zou periodiek kunnenplaatsvinden op bedrijven met grote aantallen vleesvarkens en bij grote afnemers van
deze mest.Gedacht wordt aan bedrijven waar jaarlijks meer dan 40ton varkensmest
per hectare bouwland of 20ton per hectare grasland wordt toegediend.
Onderzoek op fosfaat (5)zou kunnen plaatsvinden ingebieden met minder
dan normaal belastbare percelen,met inachtneming van de beperkingen van het
grondonderzoek.
Bij de uitwerking van de punten 1-5 kunnen nog vele vragen opdoemen.
Zo moet bijvoorbeeld worden beoordeeld of voor de stikstofbehoefte van een
bepaald gewas (basisgegeven voor vaststelling van de toelaatbare veebezetting
per ha bouwland) rekening moet worden gehouden met regionale verschillen.
Hierbij speelt de behoefte aan eenvoud van het systeem een rol.Een vraag
van geheel andere aard is wie de belastbaarheid van de grond dient tebeoordelen (punt 4 ) .Zoals het hierbij voor de hand ligt cultuurtechnici inte
schakelen,zo zal het naar verwachting nodig zijn voor andere opduikende
problemen bedrijfs-en bemestingsdeskundigen te raadplegen. Vanzelfsprekend
heeft de materie ook juridische aspecten. De auteurs van dit rapport kunnen
de desbetreffer.deproblematiek niet overzien en derhalve geen suggesties voor
oplossinc aan de hand doen.
Samenvatting
Voorgesteld wordt alleen ingebieden (resp.op bedrijven) waar de
veebezetting een zekere drempelwaarde (gelegen beneden de maximaal toelaatbare
veebezetting) overschrijdt, centrale organen registrerend en regulerend te
laten optreden. De drempelwaarde wordt gesteld op 2grootvee-eenheden (2gve)
per hectare normaal belastbaar bouwland,op 1,5 gve per hectare (zeer weinig
belastbaar bouwland,op 3gve aan grond gebonden rundvee per hectare grasland,
en bij lagere rundveebezettingen op 0,4 gve K O-equivalenten in de vorm van
varkens,pluimvee,etc. (niet aangrond gebonden vee).De herleiding van andere
diersoorten dan rundvee tot gve moet geschieden op basis van N-equivalentie
voor normaal belastbaar bouwland,P 0-equivalentie voor (zeer) weinig belastbaar bouwland en KO-equivalentie voor grasland. De centrale organen zouden
daartoe de beschikking moeten hebben over de genoemde punten 1t/m 5en voorts
regulerend moeten optreden bij de inzameling van overtollige mest en het
transport ervan naar gebieden met een bekende opnamecapaciteit.
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VII. Richtlijnen voor de boer voor een verantwoord gebruik van dierlijke
meststoffen
Inleiding
Iedere menselijke activiteit,ook de veehouderij,drukt een stempel
op het milieu waarin deze plaatsvindt. De meest voor de hand liggende wijze van
verwerking van de afvalprodukten van een veehouderij is hun recirculatie via
debodem. Door bestudering van depotentiële bronnen van vervuiling,gebruik
te maken van zijn gezond verstand en het in acht nemen van bepaalde spelregels
kan de veehouder de minder gewenste effecten van zijn bedrijfsvoering op het
milieu zoniet geheel voorkomen,dan toch sterk beperken.
Bepaalde maatregelen kunnen evenwel economische repercussies hebben
voor de veehouder,waardoor zij minder aantrekkelijk zijn om ten uitvoer te
worden gebracht.Andere zullen daarentegen van direct economisch nut zijn of
de leef-en werkomstandigheden op het bedrijf kunnen verbeteren. Wanneer in
bepaalde situaties de realisatie van de meest wenselijke maatregelen economisch
moeilijk uitvoerbaar is,zullen de mogelijkheden voor steun door de overheid
ter wille van het algemeen belang moeten worden nagegaan. Het feit,dat ineen
aantal landen met een intensieve veehouderij reeds maatregelen ter beteugeling
van minder gewenste belastingen van het milieu bestaan of in voorbereiding zijn,
vermindert de vrees voor concurrentievervalsing ten nadele van het nationale
produkt door eenzijdige verhogingen van kostenfactoren. Deze vrees zou nog
verder kunnen worden weggenomen door internationale coördinatie van de te
nemen maatregelen.
1.Keuze van het systeem van mestwinning en bewaring
Wat de mestverwerkingsketen betreft, ligt de basis voor een "milieuvriendelijke" mestverwerking op het bedrijf bij de keuze van het systeem van
mestwinning en bewaring. Bij het stichten van een nieuwe veehouderij,of bij
belangrijke verbeteringen en uitbreidingen van een reeds bestaande,dient dit
aspect van de bedrijfsinrichting daarom zorgvuldig doordacht te worden.Men
heeft inprincipe de keuze tussen drie mogelijkheden:
- gescheiden winning en bewaring van mest en gier,
- gemengde bewaring in vaste vorm,al dan niet (kippemest) in strooisel,
- gemengde bewaring in vloeibare vorm.
Criteria die de keuze mede bepalen zijn:
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- omvang van de te verwachten mestproduktie,
- mogelijkheden om de te verwachten mestproduktie op eigen bodem te
verwerken,
- situering van depercelen ten opzichte van de bedrijfsgebouwen,
- mogelijkheden om eventuele overtollige mesthoeveelheden in de naaste
omgeving afte zetten,
- beperkende geologische en topografische omstandigheden,
- beperkende hydrologische omstandigheden.
Het isdenkbaar,dat er ten opzichte van het beschikbare areaal cultuurgrond en met inachtneming van eventueel andere beperkende factoren met
degeplande veestapel een mestsurplus zal worden geproduceerd. Het systeem
van degescheiden rn'nning van mest en gier of dat van degemengde bewaring
in strooisel (potstalsysteem)biedt dan de volgende voordelen:
- een praktisch'ongelimiteerde mogelijkheid tot opslag voor de vaste mest,
- een economisch betere mogelijkheid om de vaste mest over veel grotere
afstanden naar potentiële afzetgebieden afte voeren,
- economischere mogelijkheden de mest te drogen omdat de droogkosten van
mest aanzienlijk toenemen naarmate het vochtgehalte hoger is.
Deopslag van vloeibare mest istijdgebonden. De capaciteit van een
mestput isnu eenmaal ruimtelijk beperkt. Een volle put moet worden leeggereden of de omstandigheden dit toelaten of niet.Bij ongunstige omstandigheden kan dit een bron van vervuiling vormen op het erf en op het land
(afspoeling van mest), leiden tot eenzijdige bemesting met dierlijke mest van
degoed bereikbare en berijdbare percelen en ook een schadefactor voor de
graszode zijn indien deze onder te natte omstandigheden wordt stuk gereden.
Door het hoge vochtgehalte,met alsgevolg een geringere meststofwaarde en een groter volume leent zich de vloeibare dierlijke mest niet
voor transporten over grotere afstanden. Het hoge vochtgehalte maakt hem
oninteressant alsgrondstof voor de bereiding van gedroogde mest.
De afnemers van vloeibare mest moeten zelf over een mestput beschikken
indien de mest niet rechtstreeks over het land kan worden verspreid.Aangekochte vaste mest kan daarentegen altijd tijdelijk worden opgeslagen op het
perceel waarvoor hij is bestemd.
Degemengde bewaring van mest komt vooral in aanmerking voor bedrijven
die hungehele mestproduktie zelf kunnen verwerken,mits zij over voldoende
opslagruimte hiervoor beschikken.
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2. Ligging,omvang en inrichting van mestbewaarplaatsen voor vaste mest
Voor het opstaan van vaste mest dient een waterdichte mestplaat aanwezig te zijn waarvan de afmetingen bepaald worden door de van de veestapel
te verwachten mestproduktie.
Voor de afvoer van het mestwater dient deze plaat te zijn verbonden
met degierkelder.Bij grotere mestplaten is het te overwegen deze door middel
van richels in afzonderlijke compartimenten te verdelen, ieder voorzien van
een afsluitbare afvoer naar degierkelder. Zolang ergeen mest in een compartiment wordt opgeslagen,kan,ter voorkoming van een overmatige verdunning van de
gier met hemelwater,de afvoer naar degierkelder tijdelijk worden afgesloten
en de neerslag rechtstreeks naar openbaar water worden geleidDe mestplaat moet niet worden aangelegd inde onmiddellijke nabijheid
vangreppels,sloten,beekjes en ander oppervlaktewater,noch ongunstig ten
opzichte van drinkwaterputten en bronnen. Rechtstreekse afvoer van mestwater
op oppervlaktewater isniet geoorloofd.
Voor de tijdelijke opslag van mest op een perceel in afwachting van zijn
gebruik kieze men een plek op voldoende afstand van oppervlaktewater. Het mestwater dient te worden opgevangen in een greppeltje dat rond deze mestvaalt wordt
gegraven.
3. Omvang en uitvoering van opslagplaatsen voor vloeibare dierlijke meststoffen
Gierkelders en mestputten e.d. dienen in het algemeen waterdicht te
worden uitgevoerd. Hun bewaarcapaciteit moet zijn aangepast aan de te verwachten
produktie van
- gier of dunne mest,
- mestwater,
- silagesappen,
- spoelwater uit de stallen en de melkplaats,
- huishoudelijk afvalwater indien dit via de mestput wordt afgevoerd,
en voorts zijn aangepast aande
- wijze van opslag (open of overdekt),
- langste periode gedurende het jaar waarin wel mest wordt verzameld,
maar geen afvoer naar het land kan plaatsvinden.
Deproduktie van gier of van dunne mest kan het beste worden.berekend
op basis van een volledige bezetting van de stallen met volwassen vee.
Men moet overwegen verdunning met spoel-en hemelwater zoveel mogelijk
te beperken. Indit opzicht verdient het aanbeveling de vorm van de mestput en het

al dan niet aanbrengen van een eenvoudige afdekking aan te passen aande
2
hoeveelheid neerslag ter plaatse. Ieder millimeter neerslag per m mestputoppervlakte voert 1 liter water aan.Vooral in het winterhalfjaar staan hier
nauwelijks verdampingsverliezen tegenover.Bij een grote oppervlakte van de
mestopslag kunnen op deze wijze enkele tientallen kubieke meters extra vocht
aan de mest worden toegevoegd die later ook weer moeten worden afgevoerd.
Men heeft een aanzienlijk grotere mestput nodig of moet deze vaker leegrijden.
Voorts veroorzaakt een dergelijke verdunning een belangrijke concentrâtievei—
laging inde mest,waardoor de bemestende waarde daalt,terwijl anderzijds de
kosten voor opslag,transport en verspreiding juist toenemen.
Het is van veel belang voor een goed bemestingsbeleid,graslandbeheer
en behoud van de structuur van degrond te beschikken over een ruim voldoende
bewaarcapaciteit inde mestput.Wanneer de mest noodgedwongen onder ongunstige
omstandigheden moet worden verspreid,bestaat niet alleen de kans op directe
schade voor deexploitant (beschadiging van degrasmat,structuurbederf,eenzijdige bemesting e.d.), maar werkt men tevens een onnodige belasting van het
milieu in de hand. De mestput moet ook voor de winterperiode leeg zijn.Bij te
klein bemeten putten moet men ook niet tot het allerlaatste moment wachten,maar
op hiervoor redelijk gunstige ogenblikken deput tussentijds leegrijden.
Deopslag van dunne mest is een kostbare aangelegenheid. Men heeft dan
ook gezocht naar goedkopere vormen van mestopslag dieeventueel in eigen beheer
kunnen worden aangelegd. Hieftoe behoren o.a. de niet afgedichte grondputten
(in of boven de grond),en silo's met niet afgedichte bodems. Deze wijzen van
mestopslag zijn niet bezwaarlijk,wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- deopslag moet buiten bereik vande hoogste grondwaterstand plaatsvinden,enop
voldoende afstand van eventueel aanwezige drains,
- het bodemprofiel boven het moedergesteente moet voldoende dik zijn,
- degrond moet geen aanleiding geven tot doorsijpeling langs scheuren,
gesteente, e.d.,
- de putten moeten op voldoende afstand van greppels,sloten,beken,andere
oppervlaktewateren,bronnen en drinkwaterputten worden aangelegd.
Kortom,de hydrologische omstandigheden van het terrein moeten
hiervoor gunstig zijn.
4. Dosering van de mest
Op extensieve en normale rundveehouderijen kan de gehele mestproduktie
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meestal zonder meer volledig op het bedrijf zelf worden gebruikt. Gewoonlijk
zal zelfs nog een aanvullende bemesting met kunstmest op zijn plaats zijn.
Deenige voorzorgen die men moet nemen isde mest naar rato van de behoefte
der gewassen zogoed mogelijk over het gehele areaal van het bedrijf te verdelen.
Op vee-intensieve bedrijven,vooral wanneer hierbij belangrijke takken
van niet grondgebonden veehouderij (varkens,pluimvee enz.) aanwezig zijn,zal
eerder de kans op een overschotsituatie aanwezig zijn.Hier zal inde eerste
plaats moeten worden nagegaan over welke hoeveelheden en soorten mest menbeschikt en in hoeverre het bedrijf bemestingstechnisch bezien zelfvoorzienend
isof misschien zelfs over een mestsurplus beschikt.Belangrijke criteria om
dit vast te stellen zijn :
- beschikbare hoeveelheid en soorten mest,
- samenstelling en werking van deze mest,
- beschikbaar areaal cultuurgrond,
- bouwland/graslandverhouding,
- gewaskeuze voor het bouwland,
- tijdstip van toediening van de mest,
- topografische,geologische en hydrologische beperkingen m.b.t. het gebruik
en de dosering van organische mest.
Overdosering van meststoffen zijn in het algemeen ongewenst. Landbouwkundig behoeft een overdosering niet altijd nadelige gevolgen te hebben,maar
uit milieuoverwegingen moet dit zoveel mogelijk worden beperkt.Op bouwland
zal men de mestdosering niet moeten laten uitgaan boven de behoefte aan opneembare stikstof van het gewas.Gewoonlijk is dangeen aanvullende bemesting met
kunstmeststoffen meer nodig.Beluchte mest,waarbij een deel van de opneembare
stikstof verloren isgegaan,dient echter niet op die basis te worden gedoseerd.
Men zou dan namelijk een niet verantwoord geachte overdosering van overige elementen toepassen.Men dosere hier op basis vanonbeluchte mest en compensere de
verloren gegane stikstof (ongeveer 50%) in de vorm van kunstmest.
De mestdosering op grasland geschiedt op basis van de kalibehoefte.
De inde vorm van dierlijke mest gegeven stikstof kan dan worden aangevuld
met kunstmest.
Surplushoeveelheden mest moeten van het bedrijf worden afgev.oerd.
Door verandering van gewaskeuze en verwijding van de bouwland/grasland verhouding
kan de mestbehoefte en daarmee de hoeveelheid mest die op eigen bodem kan worden
verwerkt,worden vergroot.

120

De mesthoeveelheden die ineens gegeven kunnen worden,dienen te
worden aangepast aan de doorlatendheid en vochtbergingscapaciteit van de
grond. Naarmate de doorlatendheid en bergingscapaciteit ongunstiger zijn,
zal men de totale mesthoeveelheid over meerdere giften moeten verdelen.
In waterwingebieden moet men zorgvuldig omspringen met de dosering
van de mest.Het isniet bekend of bijgeregelde overdosering op de duur
een verontreiniging zal plaatsvinden van het diepe grondwater en hoegroot
deze dan zal zijn. In het geval dat verontreiniging optreedt zal dat het
eerst op de lichte gronden merkbaar worden.
5. De verdeling van de mest over het bedrijf
Behalve een juiste dosering isook een evenwichtige verdeling van de
mest over het bedrijf van belang. Het eenzijdig bemesten met dierlijke mest
van slechts enkele percelen wordt in de hand gewerkt door een ongunstige verkaveling en/of door beperkingen inberijdbaarheid van degrond onder natte omstandigheden. De laatste zullen minder storend zijn naarmate de bewaarcapaciteit voor de vloeibare meststoffen groter is.
Een onevenwichtige verdeling komt er op neer dat de dichtbij gelegen
percelen overbemest worden met dierlijke mest en de verderaf gelegene kunstmest ontvangen,waardoor de totale hoeveelheid meststoffen de behoeftenorm van
het bedrijf overschrijdt.
Er zal gezorgd moeten worden voor voldoende opslagruimte voor dete
produceren mest. In het geval van een ongunstige verkaveling zal men,bijde
berekening van de verwerkbare hoeveelheid mest op het bedrijf,de ongunstig gelegen percelen buiten beschouwing moeten laten of, indien hiertoe de mogelijkheid
bestaat,een andere vorm van mestwinning en bewaring moeten toepassen (zie §1 ) .
Kortom,om ongewenste ophopingen indegrond,gepaard gaande met vergrote kansen op nadelige invloeden voor het vee (hypomagnesemie, Cu-intoxicatie,
nitraatvergiftiging), voor degewassen (kwaliteitsverminderingen) en voor het
milieu (vergroting van afspoelings-en uitspoelingsgevaar)te voorkomen,moet
de mest zoveel mogelijk over het gehele bedrijf worden verdeeld naar rato van
de behoefte der gewassen. De benodigde kunstmesthoeveelheden dienen hieraan
te worden aangepast,evenals het gebruik van andere afvalprodukten zoals bijvoorbeeld zuiveringsslib.Aangeraden wordt door middel van grondonderzoek o.a.
de kopertoestand regelmatig te controleren.
6. Tijdstip van mesttoediening
Het milieuvriendelijkste tijdstip óm mest te verspreiden is het voorjaar,en,wat het grasland betreft,degehele groeiperiode.
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Uit een oogpunt van meststofefficiëntie isde werking van de mest
dan optimaal,zijn de verliezen aan stikstof minimaal en de overdoseringen
met andere elementen (indien alleen met mest wordt gewerkt) binnen redelijke
grenzen.
In sommige gevallen,bijvoorbeeld voor bouwland op zware gronden,
isde voorjaarsbemesting inverband met structuur-bederf van de grond bezwaarlijk,zodat de mest hier dus in het najaar moet worden toegediend.
Vermeden moet worden mest te verspreiden op hiervoor ondoelmatige
tijdstippen. Deze kunnen zich voordoen bij aanwezigheid van een ondoordringbare bevroren laag en bij met vocht verzadigde grond.Zelfs op vlakke gronden
voorkomt men hiermee een mogelijke verontreiniging van het oppervlaktewater met
afspoelende mestdeeltjes.Ook hier speelt een voldoende bewaarcapaciteit voor de
vloeibare mestsoorten een belangrijke rol!
7.Maatregelen ter voorkoming van stankoverlast bij het uitrijden van mest
Hoewel het aspect stankoverlast niet eerder in dit rapport is behandeld,
menen wij toch indit hoofdstuk erenige aandacht aan te moeten geven.
Bepaalde mestsoorten,vooral de anaëroob bewaarde dunne mesten kunnen
bij het uitrijden over het land een onaangename en doordringende stank verspreiden.
Deze stankoverlast kan worden verminderd of opgeheven door:
- bij het verspreiden van de mest rekening te houden met windrichting en windkracht naar hiertoe gevoelige objecten (wooncentra,vakantieoorden, zwembaden,
enz.),
- de mest bij voorkeur uit te rijden bij rustig en koel weer,
- op bouwland de mest zo spoedig mogelijk inte eggen,inte cultivateren,
onder teploegen of rechtstreeks in degrond te injecteren,
- op grasland de mest bij voorkeur bij lichte regen te verspreiden (evenwel niet
op een met vocht verzadigde grond!).
Voor zeer gevoelige objecten doen zich twee mogelijkheden voor.
Deeerste is het beluchten van de dunne mest ineen beluchtingsinstallatie.
Hierbij verliest men echter de helft van de stikstof. Dosering op basis van
opneembare stikstof moet dan worden ontraden vanwege het gevaar van een te
sterke overdosering met andere elementen uit de mest.Op bouwland is het alternatief het injecteren van de mest,op een zodanige diepte dat deze net met grond
istoegedekt. Opgrasland isdeze.methodetot nu toe niet bruikbaar.
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8.Maatregelen bij het verspreiden van de mest
Met de verdee(.apparatuur voor mest moet men,rekening houdend met
windrichting en windkracht,op voldoende afstand blijven van de perceelsgrenzen
met waterlopen en ander oppervlaktewater om het overwaaien van mestdeeltjes in
het '.irterenop de taluds te voorkomen.
Sterk hellende terreinen dienen niet volledig met mest te worden bedekt.
Elders wordt wel aangeraden om loodrecht op de helling enkele stroken onbemest
te laten waar de opgeloste mestbestanddelen in het afspoelingswater van de
hoger gelegen bemeste delen kunnen worden opgevangen.Ook zou men voor hetzelfde
doel enderaan de helling een aan beide zijden afgesloten greppel kunnen aanbrengen.
Wanneer detopografische en hydrologische omstandigheden minder gunstig
zijn, is het verstandig geen grote mestgiften ineens te verspreiden omdat de
kans op afspoelingsverliezen dan belangrijk zaltoenemen.Ook op braak liggende
grond ap een helling moet men gedurende de winter geen mest aanbrengen,noch
op terreinen die hiervoor niet bestemd zijn,zoals wegbermen entaluds.
Op hellingen en slecht doorlatende gronden kan een begroeiing (gras)
deonvermijdelijke verliezen sterk helpen beperken. Deteelt van tussengewassen
op bouwland kan eveneens bijdragen tot een beperking van af-en uitspoelingsverliezen.
Terwille van degezondheid van het vee is het niet raadzaam nog mest
te verspreiden over reeds te ver uitgelopen weidegra-*(^>10cm),zowel ter
voorkoming van de verspreiding van veeziekten als van intoxicatie met koper
(bij schapen bij gebruik van koperhoudende mest van vleesvarkens). Het is zelfs
verstandiger geen schapen te weiden op pas met koperrijke mest bemest grasland
of op grasland dat geregeld hiermee wordt bemest.
9. Verdeling van de soorten mest
Op bedrijven met een zeer ruime mestproduktie zal men er verstandig
aan doen,indien hiervoor degelegenheid bestaat,de kalirijke rundveemest
voor het bouwland te bestemmen en deoverige mestsoorten voor het grasland.
De fosfaatrijke pluimveemesten moeten zoveel mogelijk worden afgewisseld met minder fosfaatrijke soorten.Ook kunnen zij bestemd worden voor
de bemesting van fosfaatfixerende gronden indien deze aanwezig zijn.
10. Keuze van deplaats van vestiging
Bij het stichten van veehouderijen met weinig ofgeen grond biedt de
vestiging van het bedrijf inoverwegend akkerbouwgebieden betere mogelijkheden
voor de afzet van degeproduceerde mest dan in weidegebieden,waar de mogelijkheden hiertoe zeer beperkt zijn.
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VIII. Schema voor een hiërarchische klassificatie van landbouwgebieden,naar
het wel of niet optreden van mestoverschotten
Teneinde op een zo eenvoudig mogelijk wijze te bepalen in welke gebieden
er sprake isvan mestoverschotten,wordt in dit hoofdstuk een schema gegeven
voor de klassificatie van landbouwgebieden. Dit schema isopgesteld naar
analogie van de werkwijze gevolgd door het Forschungsanstalt für die Landwirtschaft (FAD te Braunschweig, inde studie ter karakterisering van de
diverse landbouwgebieden inde EEG.
In het hierna volgende zal steeds over gebieden worden gesproken,doch
hetzelfde schema kan ook voor landbouwbedrijven gebruikt worden. Degebezigde
drempelwaarden zijn die welke in hoofdstuk VI zijn samengevat.
In deeerste trap (x )van het dendrogram (figuur 9)worden die gebieden
uitgesorteerd,welke een veebezetting hebben van maximaal 1,5 rundvee-equivalenten fosfaat per hectare cultuurgrond. (1,5 RE-P).
Indeze gebieden isdeveebezetting zo laag,dat noch het gewas,noch
het milieu enige schadelijke invloed behoeft te ondervinden van de dierlijke
mest die op het land wordt gebracht. Immers,noch de drempelwaarde voor grasland (maximaal 3,4 rundvee-equivalenten kali),noch die voor bouwland (2rundveeequivalenten stikstof)wordt indit geval overschreden (zie figuur 10).Zelfs
op zeer weinig belastbaar bouwland (fosfaat) zijn nog geen problemen teverwachten. Een voorwaarde blijft uiteraard wel,dat de mest homogeen over alle
cultuurgrond verdeeld wordt.Voor alle in deze trap niet-uitgesorteerde gebieden
moet erop gelet worden,dat dedrempelwaarden van 1,5 RE-P voor weinig belastbaar bouwland overschreden kan worden.
Inde tweede trap (x,.)worden deoverblijvende gebieden (meer dan
1,5 RE-Pper hectare cultuurgrond)gesplitst indriegroepen,op basis van
degrondgebonden veebezetting per hectare grasland (d.i.rundvee exclusief
mestkalveren,paarden,schapen,geiten). Wanneer degrondgebonden veebezetting niet hoger isdan 3 RE-K per hectare grasland,dan zijn er voor wat
betreft deze tak van veehouderij geen probleem te verwachten. Eventueel
kan zelfs nog een hoeveelheid mest van deniet grondgebonden veebezetting
toegevoerd worden. Deze hoeveelheid wordt hier gesteld op 0,4 RE-K;voor
zandgebieden met een lage veebezetting kan zelfs nog meer toegevoegd worden.
Wanneer degrondgebonden veebezetting groter is dan 3,maar kleiner isdan
of gelijk is aan 3,4 RE-K per hectare grasland,dan voldoet deze tak van veehouderij nog aan denormen. Eventueel kan de veebezetting per hectare grasland
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nog aangevuld worden tot 3,4 RE-K.Wanneer degrondgebonden veebezetting
groter isdan 3,4 RE-K per hectare grasland,dan zal een deel van de mest
afgevoerd moeten worden (b.v.naar het bouwland).
Van de beide groepen gebieden met een grondgebonden veebezetting van
maximaal 3,respectievelijk 3,4 RE-K per hectare grasland worden in de derde
trap (x?)van het dendrogram diegebieden uitgesorteerd, waarbij de niet aan
grondgebonden veebezetting (o.a.varkens,kippen,mestkalveren)kleiner is
dan ofgelijk is aan 2RE-N per hectare bouwland.
In deze gebieden behoeven ergeen mestoverschotten te bestaan omdat
de mest van degehele veestapel op het land kan worden gebracht,zonder onaanvaardbare effecten voor het gewas of het milieu. Er kunnen eventueel nog problemen ten aanzien van fosfaat ontstaan op bouwland dat weinig belastbaar is.
Van de inde derde trap niet geëlimineerde gebieden met een grondgebonden veebezetting van ten hoogste 3 RE-K per hectare grasland,kunnen een
aantal in de vierde trap (x^,)uitgesorteerd worden.Hierbij wordt dat deel vande
niet aan grondgebonden veebezetting,dat de drempelwaarde voor bouwland overschrijdt (2RE-Nper hectare bouwland),overgeheveld naar het grasland op basis
van kali-equivalentie.
Degebieden,waarin deover te hevelen hoeveelheid kleiner isdan of
gelijk is aan 0,4 RE-K per hectare grasland,kunnen eveneens verder buiten
beschouwing gelaten worden.
Inde vijfde trap (x.)van het schema wordt van degroep gebieden met
een grondgebonden veebezetting rroter dan 3maar kleiner dan of gelijk aan
3,4 RE-K per hectare grasland r.ogeen aantal uitgesorteerd. Indit geval wordt,
evenals in de vierde trap,dat deel van deniet aangrondgebonden veebezetting
dat de drempelwaarde voor bouwland overschrijdt,overgeheveld naar het graslandop basis van kali-equivalentie. Wanneer nu de som van de grondgebonden
veebezetting en het over te hevelen deel van deniet aan grond gebonden veebezetting niet hoger is dan 3,4 RE-K per hectare grasland,dan bestaat inzo'n
gebied geen overschotsituatie volgens degestelde normen.
In de zesde trap (x,.)wordt van degroep gebieden met een grondgebonden
veebezetting groter dan 3,4 RE-K per hectare grasland,dat deel van degrondgebonden veebezetting overgeheveld naar het bouwland,dat boven 3,4 RE-K per
hectare grasland ligt.Deomrekening geschiedt op basis van stikstof-equivalentie.
Deover te hevelen hoeveelheid wordt opgeteld bij deniet aangrond gebonden
veebezetting per hectare bouwland.Wanneer dat totaal niet boven 2 RE-N ligt,
dan voldoet zo'n gebied aan de gestelde normen.
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Dedrie resterende groepen gebieden worden in de zevende trap
(x,)van het dendrogram elk gesplitst in viirgroepen op basis van het
percentage granen op bouwland. De reden hiervoor is,dat andere gewassen
dangranen,b.v. aardappelen,bieten en mais,een aanzienlijk grotere
stikstofbehoefte hebben dan +100kg stikstof per hectare per jaar.
Derhalve kan ook denorm van 2RE-N per hectare bouwland voor een aantal
gebieden verhoogd worden, (zie figuur11).
Inde achtste,negendeen tiende trap (x.,,x R en x g )worden dan
nog die gebieden uitgesorteerd,die op basis van het bouwplan een hogere
bemesting kunnen hebben en met hun veebezetting,uitgedrukt in RE-Nper
hectare bouwland,beneden de dan geldende norm blijven.
Bij 0- 25%granen isdenorm 3,2 RE-N per hectare.
Bij 25- 50% granen isdenorm 2,8 RE-N per hectare.
Bij 50- 75%granen isde norm 2,4 RE-Nper hectare.
Bij 75- 100% granen isdenorm 2,0 RE-N per hectare.
Dedan resterende gebieden liggen met hun veebezetting boven de
gestelde tolerantiegrenzen. Diegebieden hebben dus mestoverschotten en
regulerende maatregelen zouden daar kunnen worden overwogen. De overschotten
zijn op eenvoudige wijze te berekenen,doordat inde laatste drie trappen
van het dendrogram de belasting steeds isuitgedrukt in RE-N per hectare
bouwland. Wanneer daarop detolerantiegrens voor het bouwplan in mindering
wordt gebracht,dan resteert het overschot uitgedrukt in RE-N per hectare
bouwland. Na vermenigvuldiging met 90 (1 RE-N =90 kg stikstof) en deling door
de stikstofproduktie in de mest per diersoort per jaar (zie hoofdstuk II,
tabel 2) is het mestoverschot in tonnen mest te berekenen.
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F i g . 11 T o e l a a t b a r e s t i ks tof b e m e s t i n g in R E - N per ha
b o u w l a n d a l s f u n c t i e van de a a r d van het
bouwplan
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Samenvatting
Er werd een schema opgesteld om Landbouwgebieden en/of bedrijven
Langs hiërarchische weg te klassificeren. Indit schema worden dedrempelwaarden gehanteerd,die in voorgaande hoofdstukken vastgesteld zijn.Alleen
ten aanzien van het bouwplan zijn tolerantiegrenzen gehanteerd,die groter
kunnen zijn dan dedrempelwaarde. Deze tolerantiegrens werd vastgesteld op
basis van de gemiddelde stikstofbehoefte van degewassen in het bouwplan.
Dit schema maakt het tevens mogelijk optamelijk eenvoudige wijze
degrootte van de mestoverschotten te berekenen.
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IX. Samenvatting en aanbevelingen
1.Maatschappelijke,economische en technologische ontwikkelingen inde
laatste decennia hebben geleid tot sterk toegenomen veebezettingen per ha
cultuurgrond. Hierbij zijn concentratiekernen van niet aangrond gebonden
takken van intensieve veehouderij (varkens,pluimvee,e.d.) ontstaan,die
verschillende vormen van hinder kunnen veroorzaken.
Aanbevolen wordt binnen het gebied van de EG van overheidswege
een zodanig beleid te voeren dat het instandhouden van een aanvaardbaar leefmilieu de veehouders aanspreekt.Behalve intensieve
voorlichting kan een aantal regelingen ten aanzien van het gebruik
v<?ndierlijke mest worden overwogen.
2. Het rapport behandelt deproblematiek van de mestoverschotten. Ineen
overschotsituatie bevat de op de bedrijven geproduceerde dierlijke mest
grotere hoeveelheden mineralen dan op de bijbehorende grond benodigd zijn.
In de gedachtengang van dit rapport moet,ter vermijding van een
onnodige belasting van grond,grond- enoppervlaktewater,gewas
en dier,niet meer mest aan het land worden toegediend dan nodig
is voor het verkrijgen van een maximale gewasproduktie bij een
acceptabele kwaliteit. Indien het aannemelijk isdat ook deze mesthoeveelheid nog leidt tot een onaanvaardbare belasting van bodem
of water,dient de bovengrens op een lager niveau te worden ingesteld. Een overschot aan mest moet worden afgevoerd. Aanbevolen
wordt in voorlichting en een eventuele reglementering deze gedachtengang over tenemen.
3. Deop maximale produktie en aanvaardbare produktkwaliteit gerichte hoeveelheid mest hangt voor bouwlandgewassen vooral af van zijn stikstofgehalte,
voor grasland van zijn kalirijkdom. Overmaat aan stikstof veroorzaakt onder
meer legering bij granen,verlaging van het suikergehalte en de sapzuiverheid
bijbieten,daling van de opbrengst;overmaat aan kali op grasland bevordert,
vooral bij hoge dosering,het optreden vr-nkopziekte bij rundvee.
Aanbevolen wordt de uit een oogpunt van gewasproduktie maximaal te
doseren hoeveelheid mest voor bouwlandgewassen te koppelen aan hun
stikstofbehoefte en voor grasland aande kalibehoefte.
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4. Debehoefte van de verschillende bouwlandgewassen aan stikstof is in het
algemeen wel bekend en wordt door-gaans uitgedrn1'4'in kg kunstmest-N per ha,
toegediend in het voorjaar,Het is mogelijk deze hoeveelheid om te rekenen
op kg N in dierlijke mest.Dit rapport maakt aannemelijk dat bij regelmatig gebruik
van mest op eenzelfde stuk land en een gelijkmatige verdeling van het tijdstip
van toediening over najaar,winter en voorjaar het effect van 100kg Nin
dierlijke mest overeenkomt met dat van ongeveer 60kg kunstmest-N. De meeste
bouwlandgewassen zullen een behoefte hebben tussen 100en 200kg kunstmest-N
per ha,hetgeen omgerekend dus neerkomt op 166tot 333kg N in dierlijke mest.
Aanbevolen wordt de maximale mestgift voor bouwland afte leiden
uit degemiddelde behoefte van de in het bouwplan aanwezige gewassen
aan kunstmest-N door omrekening van deze behoefte met een factor
1,66 (= 100 :60).
Het rapport geeft eveneens aan welke de kalibehoefte van grasland is.Indien
ervan wordt uitgegaan dat alle mest van het aanwezige grondgebonden vee naar
het grasland gaat,iser op kleigrond alleen nog ruimte voor enige additionele
mest indien preventieve maatregelen tegen kopziekte worden genomen. Die ruimte
komt dan neer op ca.40kg K_0per ha.Op lichte grond kan iets meer mest
worden geplaatst en wel bij een rundveebezetting van 1,2en 3 grootvee-eenheden
(gve)per ha resp.een additionele mestgift overeenkomend met (afgerond) 70,55
en 40kg K_0per ha,ook weer in het geval preventief wordt opgetreden tegen
kopziekte.Bij een veebezetting van meer dan 3volwassen runderen per ha grasland isop kleigrond noch op zandgrond plaats voor additionele mest.
Aanbevolen wordt de maximale additionele mestgift voor grasland te
koppelen aan deop het bedrijf aanwezige rundveebezetting en de
grondsoort.Op kleigrond zal deze gift overeenkomen met ca.40kg
K ? 0per ha,tenzij de rundveebezetting nog hoger is dan 3gve per ha,
in welk geval ergeen enkele plaatsingsmogelijkheid isvoor mest
anders dan die van het eigen rundvee. Het laatste geldt ook voor
zandgrond,waar echter voor veebezettingen van 1,2en 3gve per hamaximale additionele giften worden voorgesteld overeenkomend met 70,55
en 40kg K-,0per ha.Dekali in mest wordt daarbij een 100% werking
toegekend.
5.Het isvoor de veehouder niet eenvoudig om vast te stellen hoeveel stikstof
en kali hij met de mest doseert. Evenmin zou het bij een eventuele reglemen-
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tering van de mesttoediening eônvo^cvKj :</»),•}
rie
^"i.iksiof en kalitoediening
via mest te controleren. Deze moeilijkheid is in het rapport ondervangen
door mesthoeveelheden te vertalen ingestandaardiseerde vee-eenheden (tabellen
2 en 3 ) .Een gewasbehoefte van 100kg kunstmest-N die volgens 4. overeenkomt
met 166kg N indierlijke mest,wordt bijv.gedekt door de mestproduktie van
1,9 volwassen runderen (tabel 2)of 7,.9 x 1,9 = 15varkensplaatsen (tabel3 ) .
Ruimte voor een additionele mestgift van bijv. 55kg K ? 0per ha grasland
komt volgens tabel 2n.eer op 9varkensplaatsen of op de mest van 153 leghennen
(tabellen 2en 3 ) .De veehouder resp. een eventueel controlerende instantie
ismet behulp van de gegevens van tabel 2en 3 in staat deproduktie van de
veestapel aan Nen K inde mest te berekenen en, lettend op de onder 4.genoemde
maximale normen,deomvang van het mestoverschot vast te stellen.
Aanbevolen wordt de toelaatbare mestgift en de omvang van een eventueel aanwezig overschot niet uit te drukken in kg,maar in "de mest
van een x aantal gestandaardiseerde dier-eenheden". De tabellen 2
en 3van dit rapport kunnen worden gebruikt als omrekeningstabellen
voor aantallen dieren naar hoeveelheden Nen K in mest en omgekeerd.
Desgewenst kunnen zij aan plaatselijke omstandigheden worden aangepast.
Tabel 2geeft informatie over produktie en samenstelling van de mest per dier
(of dierplaats)per jaar.Tabel 3geeft de mogelijkheid de diersoorten op
elkaar om te rekenen op basis van gelijke produktie aan Nof Kof andere componenten in de mest.Eén gve vertegenwoordigt de dunne-mestproduktie van een
volwassen rund op jaarbasis,waarin 89 kg N (waarvoor een werkingsfactor 0,6
geldt), 40 kg P 2 0 en 100kg K 2 0.(1).
6. De sub 2genoemde maximale hoeveelheden zijn niet bezwaarlijk uit een
oogpunt van bodemverontreiniging. Deproduktiviteit van de grond wordt
namelijk niet ingrijpend,voor lange tijd en op moeilijk te herstellen wijze
geschaad; integendeel,doorgaans wordt deproduktiviteit zelfs verhoogd. Een
uitzondering doet zich voor bij regelmatig gebruik van koperhoudende varkensmest vanwege detoxiciteit van het daarin aanwezige koper. Niettemin zal het,
zelfs bij een bouwplan met een aanzienlijke N-behoefte,bijv. 170kg kunstmest-N per ha,in het geval daarin volledig wordt voorzien door dergelijke
varkensmest (ca.40ton/ha), toch nog ca.75 jaar duren eer voor sommigegewassen een toxische kopertoestand van degrond ontstaan is.Voor grasland

(1)Zie ook 3ijlage III
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geldt eenzelfde termijn bij gebruik van jaarlijks 20ton als additionele
mest naast de aanwezige rundveemest.Bij giften van deze grootte wordt
echter al veel eerder een kritische situatie voor weidende schapen bereikt.
Aanbevolen wordt detoevoeging van koper aan varkensvoer tot de
minimaal benodigde hoeveelheid te beperken.Voorts wordt aanbevolen bouwlandbedrijven,die jaarlijks meer dan 40,en graslandbedrijven,die minstens 20ton varkensmest per hatoedienen,aan
periodiek grondonderzoek (bijv.eens inde vijf jaar)teonderwerpen. Indien op bouwland het Cu-gehalte (oplosbaar in verdund
HN0.J in de laag 0-25 cm de waarde 50dpm overschrijdt en op grasland
in 0-5 cm 100dpm,moet verder gebruik van koperhoudende mest worden
afgeraden of verboden.Bij wijze van noodmaatregel kan de koperrijke
bovenste laag dan nog worden ondergeploegd.
Opgrasland,bestemd voor de schapeteelt,moet het gebruik van kopei—
houdende mest geheel worden ontraden.
7.Aan het land toegediende dierlijke mest is,evenals kunstmest,een mogelijke bron van verrijking van het grondwater met nitraat. De verrijking wordt
indit rapport hinderlijk genoemd indien de concentratie stijgt tot boven de
voor drinkwater gestelde norm van 11,3 mg nitraatstikstof per liter (EEG-norm).
Bijtoepassing van de sub 2genoemde mesthoeveelheden bevat het uit de wortelzone spoelende drainwater op bouwland op zware grond bij voorjaarstoediening
minder nitraat dan overeenkomt met de EEG-norm,op lichte grond daarentegen
meer. Bij najaarstoediening wordt inbeide gevallen de EEG-norm overschreden.
Het laatste isop lichte grond overigens ook het geval indien geen dierlijke
mest maar alleen kunstmest wordt toegediend in een voor het gewas optimale
hoeveelheid. Het op grasland doorspoelend drainwater heeft vermoedelijk alleen
een hogere concentratie dan de EEG-norm indien de rundveebezetting hoog is
O 2,5 gve perha).
Ondiep grondwater loopt dus in intensief gebruikte graslandgebieden
en inbouwlandgebieden met lichte grond kans te worden verontreinigd met
nitraat.Bij diep grondwater is het gevaar geringer vanwege de mogelijkheid
tot vervluchtiging van een deel van de uitgespoelde stikstof op zijn weg
naar beneden en omdat door vermenging van drainwater met een groot volume
grondwater de concentratie van het laatste maar langzaam kan stijgen.
Omdat enerzijds diep grondwater met een thans nog goede kwaliteit
op korte termijn weinig gevaar loopt ernstig te worden verontreinigd
en omdat anderzijds bij de consument technologische maatregelen (zoals
het gebruik van ionenwisselaars)genomen kunnen worden om met nitraat
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verontreinigd grondwater dat gebruikt wordt als drinkwater,
te zuiveren,wordt aanbevolen het aspect "grondwaterverontreiniging" behalve in de voorlichting,thans nog niet ineen
eventuele reglementering te betrekken.
8. De voor het oppervlaktewater meest relevante mestcomponent is het fosfaat,
Het gevaar voor verontreiniging van dit water dreigt niet zozeer langsde
weg van uitspoeling (behalve daar waar het bodemprofiel dun of excessief
doorlatend en de ondergrond ondoorlatend is),alswel door het optreden
van oppervlakkige afspoeling van mest-enbodemdeeltjes of reeds inhet
bodemvocht opgelost fosfaat.Deomvang van de afspoeling hangt af van de
fosfaattoestand en van de belastbaarheid van degrond,welke laatste wordt
bepaald door doorlatendheid,bergingscapaciteit,helling en begroeiing,
neerslaghoeveelheid en-intensiteit en het tijdstip van mesttoediening.
Er bestaan geen universele normen ter vaststelling van de belastbaarheid.
Voorgesteld wordt een studie teentameren naar algemeen tegebruiken normen voor een classificatie van belastbaarheid (in verband
met runoff)vangronden en in afwachting daarvan de belastbaarheid plaatselijk te doen schatten door cultuurtechnische experts
inbijv.een drietal klassen:normaal,weinig en niet belastbaar.
Voor de weinig belastbare categorie zou de toelaatbare hoeveelheid dan kunnen worden gereduceerd tot de helft van de sub 2
genoemde norm. Deze reductie isoverigens pas dringend zodra de
fosfaattoestand op een hoog niveau isgeraakt.Het fosfaat-niveau
dient plaatselijk door bemestingsexpertste worden geëvalueerd.
Indien geen gegevens over de belastbaarheid voorhanden zijn wordt
aanbevolen uit te gaan van denorm "normaal".
9. Inprincipe kan per bedrijf enper regio deomvang van het mestoverschot
worden vastgesteld. Dit overschot isde hoeveelheid die geproduceerd wordt
boven de sub 2genoemde norm.Als bouwstenen voor de berekening moeten ter
beschikking staan gegevens over
- de aantallen en soorten aanwezige dieren
- deoppervlakte cultuurgrond en de verhouding bouwland/grasland
- de relatieve oppervlakten van de verschillende bouwlandgewassen
- de relatieve oppervlakten van normaal,weinig of niet belastbare gronden
- de eventueel aanwezige beperkingen door te hoog Cu-gehalte of te hoog
P-gehalte,het laatste voor de categorie weinig belastbare gronden.
Omte beginnen wordt gelet op degrondgebonden rundveebezetting van het
grasland. Indien deze gelijk aan of lager isdan 3gve is er ruimte voor
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mest van andere diersoorten op basis van K-equivalentie (ziepunt 4 ) .De
dan nog resterende mest van het overige vee wordt toegedacht aan het bouwland
van normale belastbaarheid,voor zover de N-behoefte van het gemiddelde bouwplan dat toelaat.Het vervolgens resterend surplus kan voor een deel geplaatst
worden op het eventueel aanwezige areaal weinig belastbare grond en wel tot
maximaal 60kgP ? 0 (1,5gve)per ha,d.w.z.een gift overeenkomend met de
jaarlijks door degewassen afgevoerde hoeveelheid fosfaat.
Aanbevolen wordt de veehouders te leren het mestoverschot van hun
bedrijf te berekenen en hen te stimuleren dit overschot afte zetten
buiten het bedrijf.Bij uitbreiding van de bestaande of vestiging
vannieuwe bedrijven kan dezelfde rekenwijze worden gevolgd. De
uitkomst biedt deoverheid een houvast om de wenselijkheid van een
beperkende maatregel ten aanzien van uitbreiding of vestiging te
beoordelen.
10. Ofoverschotten inderdaad worden afgevoerd isniet met behulp van een
technisch middel alsgrondonderzoek te controleren. Veeleer zal hierbij moeten
worden gedacht aan een administratieve procedure. In het rapport wordt demogelijkheid genoemd de veehouders te verplichten de afvoer te laten lopen via een
centraal,niet belanghebbend, registrerend orgaan.
Aanbevolen wordt in veeconcentratiegebieden aan de veehouders in
eerste aanleg degelegenheid tegeven hun overschotten op vrijwillige
basis aante bieden aan een centraal administrerend,niet belanghebbend orgaan,dat ook de afvoer van deze overschotten registreert.
Indien zoublijken dat het totale aanbod achterblijft bij het voor de
regio berekende overschot,zouden stringentere maatregelen moeten
worden overwogen. Die zouden dan kunnen bestaan uit het instellen
van een verplichting tot afvoer per bedrijf,ook indat geval met
een registratie door een centraal orgaan. Een globale controle door
het centrale orgaan op debestemming van deovertollige mest,(via
transportdocumentatie), lijkt ineerste instantie voldoende.Een
subsidie op het transport zou de mogelijkheden van effectieve controle vergroten (zieook bijlage II).Transport van vaste mest,die
een grotere bemestingswaarde heeft en makkelijker isop te slaan,
komt minder voor subsidiering in aanmerking dan dat van vloeibare mest,
11. Zolang de niet grondgebonden veebedrijven verspreid in een akker-of tuinbouwgebied gesitueerd zijn,kan deovertollige mest gemakkelijk in de omgeving
worden afgezet.Deproblemen ontstaan bij concentratie van dergelijke bedrijven
en met name ingraslandstreken waar vanwege het aanwezige rundvee weinig addi-
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tionele mestvan anderediersoorten kan wordenopgenomen.
Inverbandhiermee wordt aanbevolen deniet aangrondgebonden veehouderij meer kansen tegeven inakker-entuinbouwgebieden dan ingraslandstreken.
Destichting van administrerende organen (punt 10)isineerstgenoemdegebieden minder urgent.Voorgesteld wordt deregistratie tebeperken totgebieden (eventueel bedrijven indiegebieden),waarmestoverschotten wordenverwacht.
Dat zal hetgeval zijn indiendenietgrondgebonden veestapel -naaftrek
van 0,4grootvee-eenheid opbasisvanK?0equivalentie voorelke haaanwezig
grasland (of0gvebijeen rundveebezetting van meer dan3gve/ha grasland)groter isdan 2gveper habouwland opbasis vanN-equivalentie.Indiende
regio (of hetbedrijf)uiteen aanmerkelijke oppervlakte weinig belastbare
grondbestaat,moet hetgetal 2verlaagd worden tot 1,5.Deomrekening op
aantallen anderediersoorten moet indatgevalgeschieden opbasisvan
P_0-equivalentie.
Deaftrekpost van 0,4gveheeft betrekking opde40kg K ? 0,die alsminimale
hoeveelheidopgrasland additioneel kanwordengeplaatst indienderundveebezetting kleiner ofgelijk isaan3gve/ha (punt 4 ) .Devoor bouwland genoemde
norm van2gveberust opdeN-produktie vandezedieren,dieongeveer 180kgis
en inwerking overeenkomt met ruim 100kgkunstmest-N.Eendergelijkehoeveelheid wordt opvrijwel allebouwland alsminimum verantwoord geacht.Denorm
1,5gvetenslottegeldt voor weinig belastbaregrond,die inverband methet
gevaar voor runoffniet meerdan60kg P_0,_per ha,dit isdeproduktievan
1,5gve,verdraagt.
12. Hettijdstip vantoediening vanmest endeverdeling over depercelen
binnen eenbedrijf isafhankelijk vaneen aantal,soms complexe factoren,
waaropeen zinvolle controleniet mogelijk is.
Geadviseerd wordt hettijdstip vanuitbrengen vanmest endevei—
deling binnen het bedrijf niet tereglementeren,maarteoptimaliserendoormiddel vanvoorlichting.
13.Eenveehouder isdikwijlsgedwongen demest van zijnbedrijf uit terijden
opdaarvoor mindergeschikte tijdstippen,omdat hijniet over voldoendeopslagruimte beschikt.Debouwvanopslagplaatsen eist grote investeringen.
Aanbevolen wordt de stichting vanopslagplaatsen voorvloeibare mest
zowelop het bedrijf alscentraal inprobleemgebieden gesitueerd,
vanoverheidswegete stimuleren,inhet bijzonder ter overbrugging
vanperioden,dieongunstig zijnvoor hetuitrijden van mest.Bij
de stichting vanopslagplaatsen zouookgedacht kunnen wordenaan
debouw van installaties voorverdere mestverwerking (drogen,zuiveren).
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14. In het kader van de beteugeling van de mestproblemen past ook een vei—
antwoord gebruik van mengvoeders.Voorlichting van overheidswege indezen
zal zich daarom ook moeten uitstrekken tot de mengvoederindustrie, teneinde
toevoegingen van anorganische bestanddelen aan veevoeders boven de behoeftenormen voor het dier zoveel mogelijk te beperken. Ingebieden met mestsurplussen
dient aanbeveling van het gebruik van overbodig geworden voedingsstoffen,
inde vorm van kunstmest,zuiveringsslib, stadsvuiIcompost etc.te worden
vermeden.
15. Omtot een versteviging te komen van de wetenschappelijke basis van toekomstige regelingen is het nodig meer inzicht te krijgen in enkelegrond-en
waterverontreinigende processen.
Daarom wordt aanbevolen onderzoek te stimuleren over :
a.de bijdrage van runoff aan eutrofiëring van oppervlaktewater met
fosfaat,zowel in meer als minder geaccidenteerde gebieden.
b. de termijn waarin,en het niveau waarop P-evenwichten zich instellen in uiteenlopende gronden.
c.de mogelijkheden van chemische denitrificatie in de grondlagen
die hydrologisch van betekenis zijn.
In degedachtenvorming over bovenstaande voorstellen en aanbevelingen zijn
aspecten van financiële,juridische en bestuurlijke aard vrijwel geheel
buiten beschouwing gebleven. Het isniet de bedoeling geweest daarmee de
betekenis van die aspecten te bagatelliseren. De auteurs achten zich opde
desbetreffende terreinen niet voldoende deskundig om uitspraken te kunnen
doen.
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BijlageI
De balans van de minerale stikstof van degrond.
In het rapport wordt over verliezen van stikstof gesproken,zonder dat uitvoerig
wordt ingegaan op de factoren die een rol spelen bij de stikstofvoorziening van
cultuurgrond. Daarom wordt hieronder een korte uiteenzetting gegeven van de
componenten,waaruit de minerale stikstofbalans van degrond is opgebouwd.
De stikstofbalans van de bodem bestaat uit de volgende inputs enoutputs:
Input

Output

1. zaaibed

1. N-opname (gehele plant)

2. regenval

2.uitspoeling (netto)

3.meststoffen

3. vervluchtiging

a. anorganische

a.denitrificatie (N-,en N ? 0)

b.organische

b.vervluchtiging NH,

4. N-fixatie uit lucht
a. symbiotische N-binding
b. asymbiotisehe N-binding
(Azotobacter,etc.)
5. Ngemineraliseerd uit de
organische-stofvoorraad van
de bodem (netto mineralisatie)
Tesamen met de stikstof die gemineraliseerd wordt uit de aanwezige bodemvoorraad
organische stof (het "bodemvruentbaarheidsniveau")kan door een aanvullende bemesting met anorganische of organische meststoffen de input op een dusdanig niveau
worden gebracht,dat aan de N-behoefte van het gewas inclusief wortelstelsel
(output-zijde)wordt voldaan.
De uitspoeling zal bij een juiste dosering van een aanvullende stikstofgift,
in het voorjaar toegediend,doorgaans klein zijn,omdat de gewasgroei kort nade
toediening begint. Deoptredende uitspoeling zal indat geval vooral bestaan uit
bodemstikstof die buiten het groeiseizoen wordt gemineraliseerd. Deomvang van
deze uitspoeling hangt weer samen met de lengte van degroeiperiode die toeneemt in de volgorde:granen,aardappelen,bieten en gras. Dit betekent dat
ook bij een juiste dosering de N-uitspoelingsverliezen op bouwland over het
algemeen groter zullen zijn dan op grasland.
Indien aan de input-zijde veel meer minerale stikstof geleverd wordt dan
hetgewas nodig heeft,ontstaat een "overschot"-situatie. Dit overschot zal in
herfst en winter grotendeels uitspoelen met de bodemstikstof,voor zover die
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nog buiten het groeiseizoen wordt gemineraliseerd.
De uitspoeling kan optreden omdat onder Westeuropese klimaatomstandigheden
in herfst en winter de regenval de verdamping overtreft. Hierdoor ontstaat een
neerslagoverschot vangemiddeld 250mmper jaar.
Het proces van de denitrificatie speelt t.a.v.de beschikbaarheid van
minerale stikstof voor deplant en de mate waarin minerale stikstof zal uitspoelen een belangrijke rol.Bij dit proces wordt nitraatstikstof onder anaerobe
omstandigheden door microorganismen gereduceerd tot N_ of stikstofoxiden. Een
dergelijke anaerobie zal gemakkelijker optreden naarmate het luchtgehalte van
degrond kleiner is.Dit zal doorgaans het geval zijn naarmate de grond zwaarder
wordt (d.w.z.bij toenemende gehalten aan fijnere delen). Tengevolge van de hoge
pH,en degrote hoeveelheden NH-,-stikstof die organische meststoffen doorgaans
bevatten,zullen verliezen tengevolge van NH-,-vervluchtiging in het bijzonder
optreden wanneer deze meststoffen niet met spoed worden ondergewerkt. Dergelijke
verliezen kunnen ook optreden op alkalische gronden met ureum of NH_-bevattende
anorganische meststoffen. Indit geval zal bij voorkeur een nitraat-meststof
gebruikt worden.
Het verlies van stikstof door uitspoeling daalt naarmate de grond zwaarder
is. Primair wordt dit veroorzaakt door degeringere beweeglijkheid van het water
inde zwaardere gronden,secundair door het optreden van denitrificatie. Lysimeterproeven,waarbij de verschillende gronden wel begroeid maar niet
waren gedurende een reeks van jaren,gaven de volgende resultaten (Kolenbrander,
1969).
Tabel 1. N-uitspoelingsverliezen bij 250mm drainwater op begroeid,onbemest
bouwland

Type grond

N-verlies
-1 -1
kg.ha. j

% deeltjes
< 1 6 pm

0-10

45

l i c h t e zavel

10-20

30

zware zavel

20-30

18

lichte klei

30-40

10

zand

zware k l e i

<6

>40

Bij een additionele gift van 100kg Nper ha minerale stikstof spoelde
er van deze gift uit:
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zandgrond

0-10%

<16 jum

14%

l i c h t e zavel

10-20%

8%

zware z a v e l

20-30%

3%

lichte klei

30-40%

Denitrificatie

<3

z a l v o o r a l een b e l a n g r i j k e r o l kunnen s p e l e n i n d i e

p e r i o d e van het g r o e i s e i z o e n , w a a r i n reeds een a a n v u l l e n d e b e m e s t i n g i s g e g e v e n , t e r w i j l de o p n a m e c a p a c i t e i t van het gewas nog g e r i n g i s en de u i t s p o e l i n g
nog van w e i n i g b e t e k e n i s z a l z i j n daar de verdamping de n e e r s l a g reeds o v e r t r e f t . I n deze p e r i o d e z a l de s t i k s t o f c o n c e n t r â t i e hoog z i j n , waardoor b i j o p t r e d e n d e a n a e r o b i e de d e n i t r i f i c a t i e v e r l i e z e n ook hoog kunnen z i j n .
L y s i m e t e r p r o e v e n , zonder l e g u m i n o z e n , z i j n b i j u i t s t e k g e s c h i k t voor
N - b a l a n s - o n d e r z o e M n . : e n , daar a l l e componenten van de b a l a n s , b e h a l v e de v e r l i e z e n door d e n i t r i f i c a t i e en met u i t z o n d e r i n g van de b i j d r a g e van de n i e t s y m b i o t i s c h e N - b i n d i n g ( d i e s l e c h t s g e r i n g i s ) , d i r e c t b e p a a l d kunnen w o r d e n .
De v e r l i e z e n door d e n i t r i f i c a t i e worden d a a r b i j " g e m e t e n " a l s een " b a l a n s tekort".
Tabel 2 , o n t l e e n d aan d e r g e l i j k e p r o e v e n ( K o l e n b r a n d e r , 1 9 7 5 ) , l a a t
z i e n dat de door de p l a n t opgenomen s t i k s t o f ( i n % van de i n p u t ) d a a l t n a a r mate de g i f t a n o r g a n i s c h e s t i k s t o f s t i j g t . De v e r g e l i j k i n g i s gemaakt b i j
v e r s c h i l l e n d e u i t s p o e l i n g s n i v e a u ' s , d i e eveneens z i j n u i t g e d r u k t i n % van
de i n p u t . Het " b a l a n s t e k o r t " kan nu berekend worden door de som van u i t s p o e l i n g en opname i n de p l a n t van 100% af t e t r e k k e n .
Het b l i j k t u i t t a b e l 2 dat b i j s t i j g e n d e N - g i f t het " b a l a n s t e k o r t " ook
s t i j g t , maar dat deze s t i j g i n g g e r i n g e r i s naar mate het u i t s p o e l i n g s n i v e a u
hoger l i g t . Het l a a t s t e z a l een g e v o l g geweest z i j n van een g r o v e r e t e x t u u r
van de g r o n d . Het " b a l a n s t e k o r t " , g e z i e n a l s een v e r l i e s overwegend door d e n i t r i f i c a t i e o n t s t a a n , b l i j k t b i j 0 kg N-ha t e v a r i ë r e n van 2 t o t 18% van de
-1
i n p u t , t e r w i j l dat b i j 250 kg N.ha
u i t e e n l o o p t van 22% t o t 50%.
Tabel 2 . N-opname door de p l a n t b i j v e r s c h i l l e n d e u i t s p o e l i n g s n i v e a u ' s
i n % van de i n p u t ( b o u w l a n d ) .

N-gi f t

0 kg

uitspoelingsniveau
N.ha" 1

30%

20%

10%

gemiddeld

68%

72%

72%

71%

50 kg

ir

66%

70%

70%

69%

100 kg

ii

62%

64%

64%

63%

150 kg
200 kg

il

56%
51%

56%
48%

55%
46%

56%
48%

48%

44%

40%

44%

250 kg

ii

M
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BijLage II
Mestbanken

1. Doel
In Nederland zijn indrie provincies met concentratiegebieden van
intensieve veehouderijen mestbanken ingesteld. Deze moeten worden gezien
als adviserende en uitvoerende instanties die het particulier initiatief ontwikkelen,begeleiden engedurende een aantal jaren ondersteunen door subsidies te verlenen op transportkosten van vloeibare organische mest over
grotere afstanden.Zij trachten dit doel te bereiken door:
- bemiddelend op te treden tussen bedrijven met mestoverschotten en bedrijven
die een tekort aan organische mest hebben.
- het bevorderen van een verantwoord gebruik van dierlijke mest door de
producenten zowel als door depotentiële afnemers.
Voorop staat de bemiddelende taak. Producenten en afnemers worden met
elkaar in contact gebracht en er wordt naar gestreefd door middel van goede
afspraken blijvende relaties op te bouwen. Deproducent kan dan verzekerd
zijn van een regelmatige afname en de afnemer van aanvoer op de gewenste
tijd. Voorts isde herkomst van de mest bekend,hetgeen de kwaliteit ten
goede kan komen.
2. Opzet
Het vervoer van de mest wordt niet door de mestbanken geregeld en verzorgd. Dit geschiedt langs denormale weg via de boer of een loonwerker.
De afzet van stapelbare mest naar gebieden met ruime aanwendingsmogelijkheden levert meestal geen problemen op.Zijn waarde is hoger dan die van
dunne mest en ook is hij voordeliger te transporteren. Overschotten van stapelbare mest worden dan ook grotendeels via de mesthandel verwerkt en komen niet
voor transportsubsidies in aanmerking. De mestbanken hebben daar ook praktisch geen bemoeienis mee.
De afvoer van dunne mest isdaarentegen problematischer,omdat de meststofwaarde van deze mestsoort in relatie tot zijn volume aanmerkelijk geringer
is. Om de afvoer van deze mest over grotere afstanden te bevorderen heeft het
Ontwikkëlings- en Saneringsfonds voor de landbouw in Nederland in 1973een
bijdrageregeling voor mestbanken ingesteld. Deze voorziet in een subsidie van
90% in de salaris-en apparaatskosten voor een medewerker en een transport-
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subsidie van gemiddeld j 3,-per ton dunne mest naar mestverwerkende
bedrijven die tenminste 8km vanaf het producerend bedrijf Liggen.Om
voor deze subsidies in aanmerking te komen,moet de mestbank in het eerste
jaar 5000ton,in het tweede en derde jaar 10.000ton en in het vierde
jaar 20.000ton mest hebben Laten vervoeren. Het maximum aan te verlenen
bijdragen op de transportkosten mag de ƒ 200.000,-per jaar niet te boven
gaan.
3. Procedure van uitvoering van detransportsubsidieregeling
Bij de afvoer van mest zijn drie partijen betrokken:
- het mestproducerend bedrijf
- het mestvervoerend (loon-)bedrijf
- het mestverwerkend bedrijf.
Teneinde een verantwoord gebruik van de mest të bewerkstelligen wordt
de transportsubsidie aan het mestverwerkend bedrijf uitgekeerd. Deze moet
zelf de aanvrage hiervoor indienen vóórdat het mesttransport heeft plaatsgevonden. Dit bedrijf isook verantwoordelijk voor de betaling van de kosten
van het transport e.d., moet erop toezien dat er een kwalitatief goed produkt
wordt afgeleverd en dat detoediening ervan doelmatig plaatsvindt.
Administratief kan de zaak als volgt worden afgewikkeld:
Het mestverwerkend bedrijf waarschuwt telefonisch de mestbank wanneer
het vervoer voor een partij mest isgeregeld. Deze zendt hem dan de benodigde
subsidieaanvraagformulieren toe,waarop naam en adres worden vermeld van respectievelijk het mestverwerkend bedrijf (= subsidieaanvrager) en het mestproducerend bedrijf,de hoeveelheid mest die zal worden vervoerd en de datum (data)
van transport. Een maand later worden aan de aanvrager opleveringsformulieren
toegezonden. Hierop verklaart de aanvrager op zekere datum (data) vanproducent A zoveel ton niet stapelbare mest te hebben ontvangen van (een) bepaalde
veesoort(en)en over een vervoersafstand van zoveel kilometers. Dit formulier
moet aan de mestbank worden teruggezonden nadat het is medeondertekend door
de mestleverancier.Bovendien moet een afschrift van de rekening van het vervoersbedrijf worden bijgesloten. Hierna volgt de uitbetaling van de bijdrage,
die gestaffeld isnaar de teoverbruggen afstand (enkele reis). Deze.staffeling hangt af van de plaatselijke organisatie van de mestbank. Er kan soms ook een
differentiatie zijn aangebracht tussen de subsidie op de kwalitatief betere
pluimveedrijfmest en deoverige soorten dunne mest.Een voorbeeld hiervan ontleend aan de Stichting Brabantse Mestbank voor 1975is:
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sub sidie perm
kippedrijfmest

afstanc
enkele reis

overige drijfmesten

20-25'
25-30'

' 1,25

30-35'

*1,75

f
"
"
"
"

35-40'

'2,00

" 3,25

40-45'

" 3,60

45-50'

'2,25
'2,50

50-55'
55-60'

'2,75
'3,00

" 4,45

60-65'

1

3,25

" 5,40

65-70'

'3,50

" 5,90

ƒ 0,75
' 1,00

8-15 km
15-20'

' 1,50

1,50
1,85
2,20
2,55
2,90

" 4,05
" 4,90

Deze bijdragen worden dus verkregen uit degemiddelde bijdrage van

ƒ 3,-per m

mest nadat hierin ook de 10%niet subsidiabele kosten voor

salaris en apparaat van de mestbankmedewerker is verdisconteerd.
Demestleverancier ontvangt geen vergoeding voor de door hem geleverde
mest. Ineen voor hem nijpende situatie zal hij zelfsj-1/.-à ƒ 2 , - per m moeten toebetalen op het transport. Belangrijk isvoor hemof hij direct aaneen
bepaalde behoefte kan voldoen of dat hijdoor een te krappe opslagcapaciteit
voor de door zijn veegeproduceerde mest noodgedwongen zijn mest moet laten
afvoeren.
4. Knelpunten
Het isduidelijk dat mestproducent en mestafnemer onderling afspraken
moeten maken over de mestafvoer van het eerste bedrijf en de mestverwerking
op het tweede bedrijf. Ook moet er een goed contact worden opgebouwd enonderhouden met de mesttransporteur.
Zowel voor deproducent als voor de afnemer zijn ruim voldoende mestopslagplaatsen van belang,voor deeerste om kritieke perioden waarin geen
mest verwerkt kan worden teoverbruggen,voor de tweede om,wanneer de gelegenheid zich voordoet,de mest direct te kunnen gebruiken. Dit punt speelt
ook een rol voor bedrijven die op vrij grote afstanden van de mestleverende
bedrijven liggen. Detendens bij detransportondernemingen zal dan zijn het
overschakelen op materieel dat veel sneller kan rijden engrotere hoeveelheden mest (tot 45 m en meer)kan vervoeren. Dit materieel moet op de mestleverende bedrijven gemakkelijk bij de mestput kunnen komen en snel kunnen laden en lossen.Op het ontvangend bedrijf moet een tussenopslag aanwezig zijn
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omdat dit materieel niet geschikt isvoor de verspreiding van de mest
op het Land. Deoverheid kan hier stimulerend werken door de aanleg en
inrichting van mestopslagplaatsen van voldoende omvang mogelijk te maken,
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Bijlage III

Toelichting opgebruikte termen en begrippen

BOD,.- Biochemical oxygen demand (Nederlands:BZV^ =biochemisch zuurstofverbruik). Een indirecte maat voor de hoeveelheid biologisch afbreekbaar materiaal in water.Het isde hoeveelheid zuurstof,in mg/l,verbruikt door aerobe micro-organismen gedurende vijf dagen bij 20°C.
Denitrificatie - Reductie van nitraten en nitrieten tot vrij stikstofgas ( N ? ) .
Diep grondwater - Grondwater op een diepte van 25tot 125m.
Dierplaats - Een begrip ingevoerd om de verhouding aan te geven tussen aantallen jaarlijks afgeleverd slacht-en mestvee (varkens,kuikens,
kalveren etc.)en het op een bepaald tijdstip aanwezige vee,waarineen compensatie voor enige tijd leegstand en voor uitval is
opgenomen.Zo zou een bedrijf met mestvarkens,zonder leegstand,
jaarlijks 2,5 varkens per plaats kunnen afleveren,terwijl dit in
depraktijk 2,2 is.Dejaarproduktie aan mest per bedrijf isgebaseerd op het aantal dierplaatsen.
Drijfmest - Mengsel van faeces en urine met enig spoelwater (ook wel dunne
mest, spoelmest,vloeimest of mengmest genoemd).
Ecologisch optimum - De hoeveelheid meststof die maximaal op landbouwgrond
kan worden gebruikt zonder vervuiling van bodem en/of
water te veroorzaken.
Economisch optimum - De hoeveelheid meststof op landbouwgrond, die het grootste
economische rendement oplevert,d.i.die hoeveelheid waarbij het verschil in financiële opbrengst van de gewassen
en de kostprijs van de mest het grootst is.
Fysiologisch optimum - De hoeveelheid meststof benodigd voor maximalegewasproduktie.
gve (grootvee-eenheid) - Dunne-mestproduktie van één volwassen rund van 550kg
levend gewicht met een jaarlijkse melkproduktie van
4000 lmet 4% vet.Deze gve levert jaarlijks inde
dunne mest (faeces en urine)89kg N (werkingscoëfficiënt 6 0 % ) , 40kg POgen 100kg K 2 0 (elk met een
werkingscoëfficiënt van 100%).
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De hoeveelheden N,P?°[-en K ? 0geproduceerd inde mest
van andere diersoorten kunnen worden uitgedrukt in
rundvee (ofgve)-equivalenten (RE),waarbij
1 RE-N (rundvee-stikstofequivalent)= 89 kg Nper jaar
1 RE-P (rundvee-fosfaatequivalent)= 40kg PpO-per jaar
1 RE-K (rundvee-kali-equivalent)= 100kg K_0per jaar
Handelsgewassen - Gewassen als blauwmaanzaad,bietenzaad,kanariezaad,graszaad,
koolzaad,olievlas,rode en witte klaver,karwij,etc.
(Handboek voor de Akkerbouw,deel I.Proefstation voor de
Akkerbouw,Lelystad, 1973).
Hypomagnesemia - Verlaging van het magnesiumgehalte van het bloed bij rundvee,
waardoor kopziekte (grastetanie) kan optreden,die zeer snel
tot de dood kan leiden.Het wordt inde hand gewerkt o.a.
door voeding die rijk is aan ruw eiwit (stikstof) en kali,
en komt vooral voor bij volwassen,produktieve koeien.
Mogelijke preventieve maatregelen zijn het verstrekken van
extra magnesium (magnesiumkoek),het bijvoeren van hooi,en
magnesiumbemesting van grasland.
Intensieve veehouderij - Veehouderijen (varkens,pluimvee,mestkalveren)waai—
van de voederbehoefte niet meer wordt gelimiteerd door
het beschikbare areaal voedergewassen. Hierdoor ontstaat een niet aangrond gebonden veebezetting.
Kunstweide - Tijdelijk grasland van kortere (1 à 2jaar)of langere (3à4
jaar)duur,opgenomen in de vruchtopvolging voor bodemverbetering
en/of ruwvoederproduktie.
Maaifrequentie - Frequentie waarmee het grasland van een bedrijf jaarlijks
wordt gemaaid ten behoeve van de ruwvoedervoorziening. Wanneer
het gehele beschikbare areaal grasland éénmaal per jaar wordt
gemaaid, isde maaifrequentie 1. Een maaifrequentie,van 1,2
wil zeggen dat van elke 10haer 2tweemaal worden gemaaid.
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Methaemoglobinaemia - "Aanwezigheid van methaemoglobine in het bloed.Het
wordt gevormd door oxydatie van haemoglobine,waarvan
het verschilt door de aanwezigheid van ferri - i.p.v.
ferro-ijzer,waardoor het niet in staat is moleculaire
zuurstof reversibel te binden.Als gevolg hiervan treden
cyanotische verschijnselen op (blauwverkleuring van huid
en membranen)door zuurstofgebrek, wat de dood tot gevolg
kan hebben.
Methaemoglobine kan gevormd worden door oxyderende vergiften als nitrieten. Deze kunnen op hun beurt ontstaan
door reduktie van nitraten door enterobacteriën, die
zich slechts bij vrij hogepH kunnen ontwikkelen.Bij
jonge babies kan onder bepaalde omstandigheden depH van
het maagsap oplopen tot 4,6 à 6,5, waardoor nitraat-reducerende organismen zich inde boven-gastro-intestinale
tractus kunnen vestigen ennitrietvergiftiging kunnen veroorzaken.
Mineralisatie - Ontleding van organische stof indegrond, waarbij anorganische
(minerale) bestanddelen vrijkomen.
Ondiep grondwater - Grondwater op een diepte van 6tot 25m.
RE- Rundvee-equivalent. Ziegve.
Zomerstalvoedering - Systeem van bedrijfsvoering,waarbij het vee degehele zomer
op stal staat.Hierbij wordt het grasland dus steedsgemaaid,en nooit beweid.
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Deze studie vormt het eerste deel van eenruimer onderzoek naar demogelijke invloed
op het milieu van de mest- en gierverspreiding op landbouwgrond in de verschillende
gebieden van de EG.
Het eerste deel van de studie bevat een analyse vande momenteel beschikbare wetenschappelijke gegevens met betrekking tot de meststofwaarde van de verschillende
soorten mest en gier en tot de omzetting van de mest door cultuurgewassen. Uit het
oogpunt van de optimale mestgift en van de diverse kriteria inzake bodem- en waterkwaliteit worden vervolgens drempelwaarden berekend voor de hoeveelheden mesten
gier die kunnen worden verspreid, waarbij rekening isgehouden met de uiteenlopende
kenmerken van het betrokken bouw- of grasland.Voorts worden in destudie eenaantal mogelijkheden besproken voor regulerende maatregelen, in verband waarmee de
verkregen drempelwaarden worden omgerekend in kengetallen voor de veebezetting,
en worden een aantal richtlijnen verstrekt voor de opslag en de verspreidingvan mest
engier.
In dezelfde serie zullen ook de overige delen van deze studie worden gepubliceerd.
Het betreft een karakterisering van de gebieden in de EG met een intensieve veehouderij, waarbij wordt getracht nate gaan in welke gebieden deverspreidingvan mest
en gier op landbouwgrond bij verdere intensiveringvan deveehouderij aanleidinggeeft
of kangeventot problemen.
Deze studie verschijnt in het Nederlands, Fransen Engels.

