De ongewilde effecten vande meststoffen-AMvB
op de nitraatuitspoeling inhet Mergelland

1. Inleiding
Op 1 januari 1987 wordt de Wet Bodembescherming van kracht, ruim vijfjaar nadat
ze aan de Tweede Kamer is aangeboden.
Deze wet beoogt een algemeen beschermingsniveau te scheppen door het
introduceren van een stelsel van algemene
regels ter bescherming van de bodem en het
grondwater tegen verontreinigingen
aantasting. Zulke regels kunnen door
de centrale overheid gesteld worden bij
algemene maatregel van bestuur. Alvoorhet
van kracht worden van de wet isdoor de
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minister van Landbouw en Visserij in
samenwerking met de minister van Milieubeheer een ontwerp-AMvB gepubliceerd
met betrekking tot de toepassing van
dierlijke meststoffen in de landbouw.
Deze AMvB reguleert onder andere de
maximale hoeveelheid mest die op de bodem
gebracht mag worden. Hierbij isgekozen
voor een regulering van de fosfaatgift.
De overwegingen dieaan deze ogenschijnlijk
onlogische keuze ten grondslag hebben
gelegen zijn waarschijnlijk:
—de werkingscoëfficiënt van fosfaat iseenduidiger vast te stellen dan die van stikstof;
—er wordt verondersteld dat een terugdringing van de fosfaatgift tevens leidt tot een
voldoende terugdringing van de stikstofgift.
In het Mergelland vormt fosfaat door het
grote fosfaatbindend vermogen vandebodem geen probleem. Nitraatuitspoeling
vindt wel op grote schaal plaats, ondanks het
feit dat in het Mergelland minder dierlijke
mest wordt geproduceerd dan landbouwkundig verantwoord afgezet kan worden.
Deze nitraatuitspoeling vormt een bedreiging
voor de drinkwatervoorziening. Jaarlijks
wordt in het Mergelland meer dan 20 milj. m 3
grondwater opgepompt ten behoeve van de
bereiding van drinkwater. Het gemiddelde
nitraatgehalte van het opgepompte water
bedraagt momenteel al meer dan 25 mg/l,
het richtniveau uit de EG-drinkwaterrichtlijn.
Gevreesd wordt dat binnen 1 tot 2 decennia
de nitraatgehalten de maximaal toelaatbare
concentratie van 50mg/lzullen overschrijden.
Men kan zich de vraag stellen in hoeverre de
meststoffcn-AMvB een bijdrage levert aan
de noodzakelijke bescherming van het
grondwater in dit gebied. In dit artikel
worden de mogelijke effecten die deze
AMvB kan hebben op het gebruik van
dierlijke meststoffen in het Mergelland ende-

gevolgen hiervan voor het grondwater
geëvalueerd aan de hand van een aantal
bemestingsscenario's.

T A B E L II - Verdelingvan stikstof indierlijkemestover de
verschillende bindingsvormen.

2. De samenstelling vandierlijke mest
De samenstelling van dierlijke mest verschilt
sterk van diersoort tot diersoort. Ook binnen
een mestsoort kunnen verschillen in samenstelling optreden, onder andere alsgevolg
van verschillen in de huisvesting van de
veestapel, het verstrekte voer en de opslag
van de mest. In het licht van de meststoffenAMvB isvooral de verhouding tussen de
stikstofvracht ende fosfaatvracht van belang.
In tabel I isvoor verschillende soorten
drijfmest aangegeven wat bij de maximaal
toegestane fosfaatgift de gemiddelde grootte
van de stikstofgift is.
TABEL I-De stikstofgift bij toepassing van de maximaal
toegestane fosfaatgift.
fosfaatnorm
(kg/ha)
grasland
maïsland
bouwland

250
350
125

Stikstofgift (kg/ha)bijtoepassingvan:
rundveedrijfmest
611
856
305

varkens- pluimveedrijfmest drijfmest
293
410
146

288
403
144

Uit tabel Iblijkt dat de maximale stikstofgift
via dierlijke mest, afhankelijk van het type
mest dat gebruikt wordt, meer dan een
factor 2 kan verschillen. In hoeverre deze
maximale stikstofgift voldoet aan de
werkelijke stikstofbehoefte van het gewasis
afhankelijk van de zogenaamde 'werkingscoëfficiënt' van de gebruikte mest.
3. Werkingscoëfficiënt

In dierlijke mest komtstikstof inverschillende
vormen voor. Veelal wordt een onderverdeling gemaakt indrie stikstoffracties, te
weten mineraalgebonden stikstof, stikstof in
makkelijk afbreekbare organische verbindingen en stikstof in moeilijk afbreekbare
organische verbindingen. De verhouding
tussen deze drie stikstoffracties bepaalt welk
deel van de stikstof beschikbaar isvoor
opname door het gewas. In tabel II isvoor
drie soorten drijfmest de verdeling van de
stikstof over de verschillende fracties
weergegeven.
Uit tabel II blijkt dat de fractie mineraalgebonden stikstof het grootst isbij pluimveemest. Deze fractie bepaalt in belangrijke
mate de werkingscoëfficiënt. Deze is
gedefinieerd alshet quotiënt van de

rundveedrijfmest
varkensdrijfmest
pluimveedrijfmest

Nm

Ne

Nr

0,50
0,50
0,70

0,25
0,33
0,20

0,25
0,17
0,10

Nm: mineraalgebonden stikstof
Ne : organisch gebonden stikstof die binnen een jaar
vrijkomt door mineralisatie
Nr : overig organisch gebonden stikstof
Bron: Lammers, 1983.

hoeveelheid stikstof die aan de plant ten
goede komt bijtoedieningvan 100 kgstikstof
in de vorm van dierlijke mest en bij toediening hiervan in de vorm van kunstmest.
De werkingscoëfficiënt isafhankelijk van het
tijdstip van toediening. Stikstof isvoor de
plant vrijwel alleen opneembaar in de vorm
van nitraat. Nitraat ontstaat als reactieprodukt bij de omzetting van de mineraalgebonden stikstof in een aëroob milieu.
Deze omzetting verloopt zeer snel. Indien
een mestsoort met een hoog gehalte aan
mineraalgebonden stikstof, zoals pluimveemest, direct voor het groeiseizoen aan de
bodem wordt toegevoerd zal de werkingscoëfficiënt hoog zijn. Wordt een dergelijke
meststof aan heteind van hetgroeiseizoen op
de bodem gebracht dan zal het grootste deel
van het gevormde nitraat uitspoelen enzalde
werkingscoëfficiënt van de mest laag zijn.
Daarnaast isde wijze van opbrengen van
invloed op de werkingscoëfficiënt.
De mineraalgebonden stikstof isvoornamelijk aanwezig in de vorm van ammonium
dat als ammoniak naar de atmosfeer uitgestoten kan worden. Indien de mest niet
direct na het opbrengen ondergeploegd
wordt, zal een belangrijk deel van de stikstof
op deze wijze kunnen verdwijnen.
Tenslotte kan nog onderscheid worden
gemaakt tussen de korte termijn werkingscoëfficiënt en de lange termijn werkingscoëfficiënt. Het verschil tussen deze twee
wordt veroorzaakt door de trage mineralisatie
van de stikstof die aanwezig isin de moeilijk
afbreekbare verbindingen. Bijeen meerjarige
toediening van dierlijke meststoffen komt
ook een deel van deze stikstof ten goede aan
de gewassen, waardoor de werkingscoëfficiënt toeneemt. In tabel III is vooreen
aantal dierlijke mestsoortcn de lange termijn
werkingscoëfficiënt weergegeven.
De werkingscoëfficiënt staat in een directe
relatie tot de nitraatuitspoeling.

TABEL III - De lange termijn werkingscoëfficiënten vanstikstof in drijfmest.
Op grasland
rundveedrijfmest
varkensdrijfmest
pluimveedrijfmest
Bron: ICW. 1985.

najaar

winter

0.55
0.55
0,39

0,69
0.69
0.58

Op bouwland

voorjaar gemiddeld
0,82
0,82
0,76

0,68
0,68
0,58

najaar

winter

0,38
0,38
0.28

0,56
0,58
0,53

voorjaar gemiddeld
0.75
0.77
0,78

0.56
0,56
0,53

H,0(19) I486,nr. 23
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Op verzoek vandeministervan Landbouwen
Visserij isdewerkgroep 'Nitraatuitspoeling
Waterwingebieden' ingesteld. Deze werkgroep heeft eenaantal onderzoeken gecoördineerd. Deze onderzoeken hebben uiteindelijk geresulteerd inhetrapport 'Nitraatproblematiek bijgrondwaterwinning in
Nederland" [ICW, 1985].Indit rapport
worden cijfers gegeven overdeomvangvan
de nitraatuitspoeling bijtoepassingvan
dierlijke mest (zietabelIV).

mestgebruik opgrasland 14%bedraagt enbij
gebruik opbouwland 2 5 % .
Uit tabel Vblijkt datdoor degrote stikstoftoediening de uitspoeling onder grasland
het grootst is,ondanksdegrotere opnameefficiëntie vanhetgewas.
Uit tabel Vblijkt voortsdatindien uitsluitend
dierlijke mest toegepast zouworden de uitspoeling gemiddeld circa 2,5 maal zogrootis
als bij toepassing vanuitsluitend kunstmest.

T A BEL IV - Deuitspoeling vanstikstof alspercentage vandetotalehoeveelheid toegevoegdestikstof.
Bouwland

Grasland
rundveedrijfmest
varkensdrijfmest
pluimveedrijfmest

najaar

winter

38.0
30.1
37.7

27.5
22.2
25.5

voorjaar gemiddeld
16.8
13.5
13.2

27.5
22,2
25,5

najaar

winter

45,9
37,4
47,3

35,7
28.7
34,4

voorjaar gemiddeld
25,2
20,0
21,5

35.6
28.6
34,3

Bron: ICW,1985.

4. De uitspoeling vannitraat bijtoepassing
van kunstmest endierlijke mest
Op grond vandeintabel IIIgepresenteerde
werkingscoëfficiënten kanberekend worden
wat de optimale stikstofgift isbijhet gebruik
van dierlijke mest. In tabel Iisweergegeven
wat de stikstofgift isbijtoepassing vande
volgens demeststoffen-AMvB maximaal
toegestane hoeveelheid dierlijke mest.
Combinatie vantabel Ien Vleert datbij
grasland en bouwland vrijwel geen sprakeis
van eenstikstofoverbemesting bijtoepassing
van de normen uitde meststoffen-AMvB.
Dit isduidelijk anders voor maïsland. waar
tot meer dan tweemaal zoveel stikstof
TABEL V- Detheoretische uitspoeling vanstikstof hij
toepassing vanuitsluitend kunstmest enhijtoepassingvan
uitsluitend dierlijke mest (kg/ha).
Kunstmest

N-gift

N-gift

uitgespoelde
stikstof

450
200
125

450
200
125

63,0
50,0
31,3

Optimale totale
gras
maïs
tarwe

Dierlijke mest
uitgetotale spoelde
N-gift stikstof
662
364
227

165.5
119.4
74.5

Gem. werkingscoëfficiënt dierlijke mest opgrasland 6 8 %
en op bouwland5 5 % .

toegepast kanworden alsvoor de optimale
gewasproduktie noodzakelijk is.
De werkingscoëfficiënt vanstikstof indierlijke mest isgedefinieerd tenopzichtevan
kunstmest. De werkingscoëfficiënt van
kunstmest isderhalve 1.Dat wilechter niet
zeggen dat alle stikstof die via kunstmest
wordt toegediend ookdaadwerkelijk aande
plant tert goede komt.Ook bijtoedieningvan
kunstmest zalstikstof uitspoelen. De Voorlopige Technische Commissie Bodembescherming (VTCB) heeft opverzoekvan
de minister vanMilieubeheer een studie
uitgevoerd naarde uitspoeling vanstikstof bij
het gebruik vanverschillendesoorten dierlijke
mest en kunstmest. De VTCB [1986] kwam
tot deslotsom datde uitspoeling bijkunst-

De studies vanhet ICWendeVTCB,op
basis waarvan bovenstaande berekeningen
zijn uitgevoerd, hebben beide betrekking op
diep ontwaterde zandgronden. Het isniet
zonder meer aan tenemen datdeze cijfers
ook geldig zijn voor lössbodemsmetdiepe
grondwaterstanden. De geldigheid vande
cijfers dient daarom nagegaan te worden
alvorens uitspraken gedaan worden overde
effecten vanverschillende bemestingsscenario's opdegrondwaterkwaliteit in het
Mergelland. Voor deze toetsingkan
gebruikgemaakt worden vanonderzoeksgegevens vande Rijksuniversiteit Utrecht.
Onderzoekers vandeze universiteitbemonsteren sinds 1983debronnen langsde
randen vanhetCentraal Plateau. Het alhier
dagzomende grondwater is representatief
voor hetgrondwaterlichaam datde bronnen
voedt. Het grondwater ophetCentraal
Plateau isveeljonger dan hetgrondwater dat
ten behoeve vande drinkwatervoorziening
wordt opgepompt engeeft hierdoor een beter
inzicht indeeffecten vanhet veranderde

TABEL VI- Hetgebruik vandierlijke mest en kunstmest
op het Centraal Plateau endehierdoor veroorzaakte
uilspoeling van stikstof.
Bouwland
(2.730 ha)

Grasland
(1.820ha)
%

ton

dierlijke mest
toegepast
uitgespoeld

25

340.2
85.1

32,8

294.8
96.7

kunstmest
toegepast
uitgespoeld

14

527,8
73,9

25

286.0
71.5

atmosferische depositie
totaal
uitgespoeld
10

59.8
6.0

50

57.2
28.6

Totale jaarlijkse uitspoeling : 362ton stikstof
Jaarlijks neerslagoverschot : 14.95miljoen m 1
362 milj. gram N 62
=
—
*
= 107 mg/l
14,95 milj. m 3
14
Bron: Schouten et al. 1986.
nitraatconc.

meststoffengebruik indelaatste twee
decennia. In het artikel 'De nitraatbelasting
van hetgrond- en oppervlaktewater inhet
tekortgebied Zuid-Limburg',gepubliceerdin
nr. 15vandittijdschrift [Schouten etal,1986]
wordt eenwaterbalans eneen stikstofbalans
van hetCentraal Plateau gegeven. Op grond
hiervan envandegegevens indetabellen III
en IVkanhetstikstofgehalte vanhetnaarhet
grondwater percolerende bodemwater
berekend worden (zietabelVI).
Het gemiddelde nitraatgehalte van het
grondwater inhetCentraal Plateau bedraagt
85 mg/l(zietabel VII).Het verschil metde
berekende concentratie vanhet wegzijgende
bodemwater wordt onder meer veroorzaakt
door menging metouder grondwater.
De verblijftijd vanhetgrondwater ophet
Centraal Plateau varieert van 1totmeerdan
25 jaar. Aangezien delaatste 25jaarhet
bemestingsniveau istoegenomen (hetgeen
ook blijkt uitdegestage toename vanhet
nitraatgehalte inde bronnen en pompTABEL VII - Overzicht vandegemeten nitraatgehalten
(in mg/tl inde bronnen aanderand vanhet Centraal
Plateau.
sept.okt. dec.-jan.

maart

mei

juli-aug.

minimum
mediaan
gemiddelde
maximum

4
SI
100
242

9
63
75
253

13
72
82
254

1
69
81
219

13
78
88
2M

aantal waarn.

37

50

51

69

75

Bron: Schouten etal,1986.

stations), zalhetnitraatgehalte vannaarhet
grondwater wegzakkende bodemwater hoger
zijn dan het nitraatgehalte vanhetgrondwater
zelf. Het berekende nitraatgehalte kan
beschouwd worden alsdeconcentratie inhet
grondwater dieuiteindelijk bereiktzal
worden alshetbemestingsregiem constant
blijft.
Uit degoede overeenkomst tussen het
gemeten enhetberekende nitraatgehaltekan
geconcludeerd worden datde berekeningsmethoden diedoor het Instituut voor
Cultuurtechniek en Waterhuishoudingen
door de Voorlopige Technische Commissie
Bodembescherming gepresenteerd worden
voor nitraatuitspoeling uitzandgronden ook
valide isvoor lössgronden. De oorzaak
hiervan isdegrote onverzadigde waterdoorlatendheid vandebovenste metersvan
het löss-profiel. Door dezeer goede bodemstructuur, ontstaan doorduizenden jaren van
fysische en chemische verwering, doorworteling en biologische activiteit, kande
K-waarde vanlössgronden oplopen tot meer
dan 2,5meter peretmaal [Boumaetal, 1978].
5. Hethuidige bemestingsregiem inhet
Mergelland
In het Mergelland wordt minder dierlijke
mest geproduceerd danvanuit landbouw-
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kundig oogpunt geplaatst kan worden.
Daarom wordt naast dierlijke mest ook op
grote schaal gebruikgemaakt van kunstmest.
Daarnaast wordt een onbekende hoeveelheid
dierlijke mestgeïmporteerd uitde overschotgebieden in Noord- en Midden-Limburg.
Op grond vandegegevensvande meitellingen
die het LEI iederjaar uitvoert, iseen redelijke
schatting te maken van de hoeveelheid
dierlijk mest die jaarlijks in het Mergelland
wordt geproduceerd. De hoeveelheid kunstmest die op gras- en bouwland wordt toegepast isook bekend, alzijn decijfers nietvan
zeer recente datum (1979).
Uitgaande van de veronderstelling dat in het
Mergelland een - vanuit landbouwkundig
oogpunt - optimale bemesting plaatsvindt,
kan uit de gegevens ten aanzien van het
agrarisch ruimtegebruik een schatting
gemaakt worden van de hoeveelheid meststoffen die jaarlijks aan de bodem wordt
toegevoerd. Hieruit en uit de gegevens ten
aanzien van het gebruik van kunstmest en de
produktie van dierlijke mest iseen schatting
te maken van de hoeveelheid dierlijke mest
die jaarlijks geïmporteerd wordt. In tabel VIII
is het huidige bemestingsscenario voor
stikstof weergegeven. De berekening van dit
scenario isop de volgende uitgangspunten
gebaseerd:

TABF.L IX - Het meststoffengebruik in het Mergelland
gedurende het jaar li)H5.
Mestsoort

Fosfaat

kunstmest

785

4.104

geproduceerde dierl ijke mest:
rundvee
881
mestkalveren
135
varkens
305
kippen
130
slaehtkuikens
10

2.179
334
455
125
10

2.448
268
260
63
7

1.461

3.103

3.046

ingevoerde dierlijke mest:
516

608

327

totaal

Stikstof

Kalium

worden om de bemesting met fosfaat te
berekenen. De verhouding tussen de stikstofvracht en de fosfaatvracht van dierlijke
mest verschilt voor de verschillende soorten
dierlijke mest. Voor de in het Mergelland
geproduceerde mest isdeze verhouding
eenvoudig uit te rekenen. Moeilijker ligt het
voor de mest die geïmporteerd wordt, aangezien niet goed bekend isomwelkemest het
gaat. De nauwkeurigste gegevens hierover
zijn waarschijnlijk de CBS-cijfcrs uit 1982.
In dat jaar iseen inventarisatie uitgevoerd
van de door de Mestbank getransporteerde
hoeveelheid mest. Het door de Mestbank

In tabel XI isde berekende toevoer van
fosfaat aan de bodem in het Mergelland
weergegeven. In zijn algemeenheid kan
gesteld worden dat de toevoer van fosfaat
groter isdan nodig voor de optimale gewasproduktie. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat het gebruik van dierlijke mest in
het Mergelland met name door de stikstofbehoefte van de gewassen bepaald wordt en
niet door hun fosfaatbehoefte.

Fosfaat

Stikstof

Kalium

rundvee
varkens
pluimvee

1.1
49,1
112,1

2,8
76.0
112,3

3.1
43.4
56,2

totaal

162,3

191.1

102.7

Mestsoort

Bron: CBS. 1982.

Niet alleen de stikstofbehoefte van de
gewassen bepaalt het gebruik van dierlijke
mest, maar ook de fosfaatbehoefte.
De gegevens uit tabel VIII kunnen gebruikt

TABEL XI - De ben. 'estingmet fosfaat inhetmer eelland.
Oppervlakte

Dier. mest

ha

kg/ha

grasland
maïsland
bouwland
tuinbouw
fruitteelt

10.208
2.794
7.467
153
1.083

111
125
65
46

totaal

21.705

ton

1.135
350
485
7
geen
1.977

Kunstmest

Totale eift

kg/ha

ton

kg ha

ton

15
25
65
67
16

153
70
485
10
17

126
150
130
111
16

1.288
420
970
17
17

735

2.712

gegevens kunstmestgebruik Wijnands, 1983
gegevens dierlijke mest
CBS, 1985
gegevens ruimtegebruik
CBS, 1985.

FABEL VIII - De bemesting met stikstof inhetmergelland.
Opt . gift

Dier. mest

ha

kg/ha

ton

kg/ha

gras
maïs
tarwe
overig graan
suikerbieten
aardappelen
tuinbouw
fruitteelt

10.208
2.794
2.626
806
603
3.432
153
1.0X3

450
200
125
90
130
215
Kill

4.594
559
328
73
78
738
24

243
182
27
43
36
169
105

totaal

21.705

gegevens kunstmestgebruik Wijnands, 198.3
gegevens ruimtegebruik
CBS, 1985

6. Nitraatuitspoeling bijhet huidige
bemestingsregiem
De uitspoeling van nitraat hangt af van het
bemestingsregiem en van de omvang van de
atmosferische depositie van stikstof.
Deze kan zowel plaatsvinden in de vorm van
ammoniak alsindevormvan stikstofoxyden.
De ammoniakdepositie hangt ten nauwste
samen met het gebruik van dierlijke meststoffen. Bij de berekeningen isuitgegaan van

TABHL X - De door demestbank in I9H2aangevoerde
mest.

Uit tabel VIII blijkt dat wanneer de stikstofbemesting in het Mergelland vanuit landbouwkundig oogpunt optimaal is,3.711 ton
stikstof in de vorm van dierlijke mest op de
bodem gebracht wordt. In het Mergelland
werd gedurende hetjaar 1985circa3.103 ton
stikstof in de vorm van dierlijke mest
geproduceerd (zie tabel IX). De overige
608 ton werd dus geïmporteerd.

Oppervlakte

De landbouwkundig optimale fosfaatgift is
op grasland afhankelijk van de rundveebezetting. Deze isin het Mergelland gemiddeld 2,7 grootvee-eenheden per hectare
[CBS, 1985].De optimale fosfaatgift isdan
107 kg/ha. De landbouwkundig optimale
fosfaatgift op de overige gronden is ten
hoogste 125 kg/ha.

gegevens kunstmestgebruik: Wijnands. 1983
gegevens mestproduktie : CBS. 1985.

—alle gewassen worden (landbouwkundig)
optimaal bemest; overbemesting komt niet
voor;
—alle door het grondgebonden rundvee
geproduceerde mest wordt toegepast op
graslanden.

verzorgde mesttransport isechter maar een
gedeelte van de totale mestaanvoer.
De samenstelling van de mest is waarschijnlijk
wel representatief voorde totale hoeveelheid
geïmporteerde mest.Het blijkt dat met name
de fosfaatrijke meststoffen naar het Mergelland vervoerd worden (zie tabel X).

ton

2.478
509
71
35
22
580
16
g£•en
3.711

Kunstmest
kg/ha

ton

285
100
110
67
110
122
100
67

2.909
279
289
54
66
4M
15
73
4.104

de aanname dat de netto-flux van ammoniak
nul is.Met anderewoorden:erisaangenomen
dat in het onderzoeksgebied de atmosferische
depositie van ammoniak gelijk isaan de
uitstoot van ammoniak. In tabel XII iseen
berekening gemaakt van de omvang van de
ammoniak uitstoot. Hierbij is gebruikgemaakt van de rekenmethode van Buisman
et al [1985].
Stikstofoxyden in de atmosfeer zijn voor het
merendeel afkomstig van verbrandingsprocessen. De depositie hiervan isover het
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T A B E L XII - De emissie vanammoniak inhet Mergelland (intonnen stikstof).
ToedieningsVeriies

Weideverlies

349
109
36
27

396

Hoeveelheid

Stal-en opslagverlies

rundveemest
mestkalverenmest
varkensmest
pluimveemest

2.179
334
455
135

272
42
45
34

kunstmest

4.104

S2

1.017
151
si
61
82

9
242
357

1
24
71

1
24
71

Mestsoort

geïmp. rundveemest
geïmp. varkensmest
geïmp. pluimveemest

Totaal

1.488

totaal

TABELXIII- Deuit •spoelingvanstikstof inhet Mergel
Kunstmest

'and(in tonnen).
Dierlijk e mest

Atm. depositie

totale
N-gift

uitgespoelde
stikstof

totale
N-gift

grasland
maïsland
bouwland
tuinbouw
fruitteelt

2.909
279
828
15
73

407
70
207
4
18

2.470
509
707
11

618
167
232
4

582
159
426
9
62

58
78
207
4
31

totaal

4.104

706

3.697

1.021

1.238

378

gehele onderzoeksgebied geschat op circa
10 kg/ha.
Niet alle atmosferisch ingebrachte stikstof
wordt door de plant benut. Visserset al
[1985] stellen dat de uitspoeling hiervan op
grasland 10% en op bouwland 50%
bedraagt. Uit tabel XIII blijkt dat de omvang
van de jaarlijkse nitraatuitspoeling in het
Mergelland circa 2.105 ton N bedraagt.
Het neerslagoverschot in het Mergelland
wordt geschat op85miljoen m3. Dit betekent
dat het nitraatgehalte van het naar het
grondwater wegzijgendc bodemwater
ongeveer 110mg/l is.
7. Nitraatuitspoeling bijverschillende
bemestingsscenario's
In de ontwerp-AMvB 'Gebruik dierlijke
meststoffen' isgekozen voor een voortschrijdende normering. Een van de uitgangspunten bijhet vaststellen vandenonnen voor
de eerste periode (1987-1991) wasdat er
landelijk geen overschot aan dierlijke mest
mocht ontstaan. Met andere woorden: eris
uitgegaan van een transport van dierlijke
mest van overschotgebieden naar tekortgebieden. Limburg kan onderverdeeld
worden in vier landbouwgebieden; een
overschotgebied en drie tekortgebieden

Fosfaatproduktie
14.100
4.400
1.000
2.400

9.200
6.000
1.900
7.300

4.900
-1.600
- 900
-4.900

Limburg

21.900

24.400

-2.500

Bron: Anonymus. 1986.

uitgespoelde
stikstof

Bij een verschuiving van het gebruik van
kunstmest naar dierlijke mestzal,zelfsbijeen
gelijkblijvend bemestingsniveau, de uitspoeling van stikstof toenemen. Met behulp
van de rekenmethode van het ICW isvoor
het Mergelland een berekening uitgevoerd
van de omvang van de stikstofuitspoeling bij
verschillende bemestingsscenario's.
Het eerste scenario gaat uit van het huidige
bemestingsregiem. Het tweede scenario dat
doorgerekend is, isgebaseerd op het meest
waarschijnlijke bemestingsregiem na het in
werkingtreden van de AMvB en bij het
achterwege blijven van provinciale regelgeving. De verwachte toename inde afzet
van dierlijke mest zal dan afhangen van de

TABEL XV- - Het effect van verschillende bemestingsregiems op de uitspoeling vanstikstof.
kunstmest
Scenario

(ton N/j)
4.104
3.134
1.881
4.375
6.467

Toegestane
bemesting Overschot

westelijk
Noord-Limburg
noordelijke Maasvallei
Land van Montfort
Zuid-Limburg

totale
depositie

(zie tabel XIV). In de provincie Limburg als
geheel bestaat, indien demestgelijkelijk over
de provincie verdeeld wordt, geen overschot.
In agrarische kringen wordt mesttransport
naar met name Zuid-Limburg danookgezien
als een wezenlijke oplossing van het mestprobleem in westelijk Noord-Limburg.

TABEL XIV — Fosfaatproduktie dierlijkemestenvolgens
AMvB toegestane bemesting indeperiode 1987-1991
(in tonnen).
Landbouwgebied

uitgespoelde
stikstof

bereidheid van de agrariër dierlijke mest
afkomstig van elders te accepteren. In landbouwkringen wordt de acceptatiegraad op
ongeveer 6 0 % voor grasland en 50% voor
akker- en tuinbouwgrond geschat.
Deze percentages hebben betrekking op de
hoeveelheid mest die extra geplaatst kan
worden bij een volledige normopvuling.
Het derde scenario iseen situatie die zich in
de praktijk niet voorzal doen, namelijk een
volledige opvulling van de fosfaatnormen.
Uit tabel XV blijkt dat de uitspoeling van
stikstof volgens scenario 2 toeneemt met
ongeveer 12%.Dit betekent dat de meststoffen-AMvB in het Mergelland een
negatieve uitwerking zal hebben op de
grondwaterkwaliteit. Bij een hogere
acceptatiegraad zal de extra uitspoeling
theoretisch toe kunnen nemen tot 24%.
In een nota van Gedeputeerde Staten van
Limburg [Anonymus, 1986]wordt bezorgdheid uitgesproken overdeze ongunstige
ontwikkeling en wordt een eerste aanzet
gegeven tot een interim-verordening
'Bodem- en grondwaterbescherming'.
Een van de maatregelen die in deze
verordening opgenomen zal worden iseen
verbod van het transport van dierlijke mest
naar het Mergelland. De effecten hiervan
zijn alsscenario 4 in tabel XV weergegeven.
Geconstateerd kan worden dat een importverbod voordierlijke mestweliswaar leidt tot
een vermindering van de stikstofuitspoeling
met 8%, maar dat deze vermindering nog
lang niet voldoende is.Als scenario 5 isde
volledige vervanging van dierlijke mest door
kunstmest doorgerekend. Dit scenario is
weinig reëel, maar toontwelduidelijk aan dat
ten behoeve van de bescherming van het
grondwater in het Mergelland niet alleen de
bemestingswijze aangepast dient te worden,
maar ook het bemestingsniveau. Met name
dient hierbij gedacht te worden aan een
vermindering van de stikstofgift op graslanden. Bijna 70% van de totale jaarlijkse
stikstofgift in het Mergelland vindt plaats op
graslanden, hetgeen meer dan 50% van de
totale stikstofuitspoeling tot gevolg heeft.

Scenario
1
2
3
4
5

Dierlijke
mest
(ton N/j)
3.697
5.080
6.663
3.103
üeen

Omschrijving
huidige situatie
gedeeltelijke verdringing van kunstmest
volledige normopvulling
importverbod dierlijke mest
uitsluitend kunstmest

Atmosferische
depositie
(ton N/j)
1.238
1.358
2.509
1.166
304

Uitspoeling

Nitraatgehalte

(ton N/j)

(mg 1)

2.105
2.360
2.610
1.966
1.206

110
123
136
102
63

Import dierlijke mest
(tonP 2 O s /j)
516
1.679
3.023
geen
geen

556

8. Conclusies
—Het inwerkingtreden van de AMvB
'Gebruik dierlijke meststoffen' zal—indien
aanvullende provinciale regelgeving achterwege blijft - leiden tot een verdere verslechtering vandegrondwaterkwaliteit inhet
Mergelland.
—De uitspoeling van stikstof in het
Mergelland wordt voor meer dan 50%
veroorzaakt door bemesting van graslanden.
— In een voor stikstofuitspoeling gevoelig
gebied vormt de huidige gangbare agrarische
bedrijfsvoering een bedreiging voorde
grondwaterkwaliteit.
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Promest BVbouwt
demonstratie-fabriek voor
mestverwerkinginHelmond
Medio 1986 isdoor het gezamenlijke
Brabants-Limburgse landbouwbedrijfsleven,
in nauw overleg met de landelijke en
provinciale overheid, Promest BV opgericht.
Promest BV denkt een belangrijke bijdrage
aan het oplossen van de mestoverschotten
te kunnen leveren door het bouwen en
exploiteren van een aantal grootschalige
mestverwerkingsfabrieken.
Deze fabrieken, die elk circa 1miljoen ton
varkensdrijfmest perjaarkunnen verwerken,
moeten in de jaren 1990/1991 op een aantal
locaties in Brabant en Limburg inbedrijf zijn.
Omdat opditmoment noggeen kanten klare
technieken op deze schaal voorhanden zijn,
ondanks het feit dat er de afgelopen jaren
veel onderzoek isverricht, zal Promest BV
eind 1987 een demonstratie-fabriek met een
capaciteit van circa 100.000 ton perjaar in
Helmond in bedrijf stellen.
Met de bouw van deze fabriek zal naar
verwachting eind november 1986 kunnen
worden begonnen.
De hoofdcomponenten bestaan uit:
vergistingsapparatuur, waarbij biogas
vrijkomt dat voor het eigen energiegebruik
wordt aangewend, scheidingsapparatuur,
biologische zuivering en indampen van het
filtraat en drogen van de mestkoek.
Emissie van milieu-belastende stoffen wordt
bestreden door toepassing van de meest
moderne water- en luchtzuiveringsapparatuur.
Mogelijkheden om eindprodukten. zoals
organische mest, viabestaande kanalen opde
markt te brengen, worden onderzocht viaeen
aantal met derden uittevoeren deelprojecten.
De totale investeringskosten voorde
demonstratie-fabriek bedragen circa
ƒ 21 miljoen. De exploitatiekosten worden
begroot op ƒ 2,5 miljoen per jaar.
De bouw van de demonstratie-fabriek wordt
mogelijk gemaakt doordat naastde financiële
bijdrage van de participanten, een substantiële bijdrage wordt verleend door de
overheid en andere subsidiënten, zoals de
E E G en de NEOM.
Voor de investeringskosten vooreen mestverwerkingsfabriek met een capaciteit van
1 miljoen ton perjaar kan gedacht worden
aan circa ƒ 75 miljoen.
Verwacht wordt, dat bijeen goed georganiseerd systeem van transport, grootschalige
verwerking en verkoop van het eindprodukt,
de veehouder uiteindelijk een bedrag van
circa ƒ 10,—per ton overtollige mest zal
moeten betalen.
Naast de verwerkingvanvarkensdrijfmest zal
Promest BV zich ook gaan bezighouden met
de verwerking van pluimveemest. Hiertoe
wordt het project, dat door de PNEM en de

NCB samen isopgezet en waarbij gebruik
wordt gemaakt van afvalwarmte van
elektriciteits-centrales, organisatorisch in
Promest BV ingepast.
Samenwerking van Promest BV met de
PNEM maakt het op deze manier mogelijk
dat maximaal kan worden geprofiteerd van
een bundeling van management, kennis en
ervaring.

PWN, grootste waterleidingbedrijf, verlaagt drinkwatertarief
Op 29 oktober isde 450.000ste aansluiting
op het waterleidingnet van het Provinciaal
Waterleidingbedrijf van Noord-Holland
gerealiseerd. Daarmee ishet bedrijf het
grootste waterleidingbedrijf in Nederland.
In zijn toespraak zei de gedeputeerde van de
provincie Noord-Holland voor de provinciale
bedrijven, drs. W. T. van Gelder, dat het niet
toevallig isdat deze aansluiting in de
gemeente Haarlemmermeer plaatsvindt.
Het uitgroeien van de luchthaven Schiphol
heeft niet alleen mensen, maarook bedrijven
aangetrokken. Het Haarlemmermeerse
gebied maakt in de drinkwatervoorziening
onderdeel uit van het zogenaamde
HAU-gebied (Haarlemmermeer, Aalsmeer
en Uithoorn), waarin het PWN verantwoordelijk isvoor de distributie van drinkwater,
dat wordt geleverd door Gemeentewaterleidingen Amsterdam vanuit de waterleidingduinen bij Vogelenzang.
De heer Van Gelder bleef stilstaan bij de
slogan van deVEWIN: 'Weeswijsmet water'.
Hij waarschuwde tegen tezuinig gebruik,
waardoor problemen zouden kunnen ontstaan
voor de volksgezondheid alsgevolg van
onvoldoende doorspoeling van de particuliere
en openbare rioolwaterafvoer.
Hij besloot z'n toespraak met de aankondiging, dat het PWN in 1987 de tarieven met
1% zal verlagen.
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