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Contouren Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn zichtbaar

Opkomst rijenbemesting
en grasonderzaai maïs
Het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn gaat per 1 januari in. Inhoudelijk
is het nog niet definitief, maar de contouren worden wel zichtbaar. Zo lijkt
het ministerie in te zetten op rijenbemesting en grasonderzaai in snijmaïs
op zand om het nitraatgehalte in het grondwater onder de norm te krijgen.
Ook worden fosfaatklassen aangepast.

18

MELKVEE NR 10 OKTOBER 2017

018_MV10 Derogatie nitraatrichtlijn 03.indd 18

23-10-17 09:19

Nitraatrichtlijn

Het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.
Dat klinkt niet echt als een spannend
jongensboek, zogezegd. Toch is het de moeite
waard om je erin te verdiepen, omdat het
ook verband houdt met de derogatie.
Hoe zit het ook weer? Het doel van
de Europese Nitraatrichtlijn is dat
het nitraatgehalte in het grondwater
onder de 50 milligram per liter komt
en dat de verontreiniging van het
oppervlaktewater met stikstof en
fosfaat wordt teruggedrongen. De
gebruiksnorm van maximaal 170
kilo stikstof uit dierlijke mest vloeit voort uit
de Nitraatrichtlijn. Ook het verkrijgen van
derogatie op die gebruiksnorm is mogelijk
binnen die Nitraatrichtlijn.

nitraatgehalte namelijk op of net boven de
75 milligram nitraat per liter, schrijft Van
Dam deze zomer aan de Kamer. Hij baseert
zich daarbij op de gemiddelde gehalten in
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gehouden met een overgangstermijn: er
is tijd nodig om de bemestingsapparatuur
geschikt te maken voor het in de rij toedienen
van drijfmest. En dat er ondertussen ook
verder moet worden gekeken naar
mogelijke alternatieven, zoals
ruggenteelt van snijmaïs. „Dan
schuif je de bemeste bovenste 5
centimeter grond bij elkaar in de
rug. Daarmee bereik je precies
hetzelfde als met rijenbemesting.”
Kortom: dit onderwerp is nog lang
niet afgetimmerd. Joosten verwacht
dat met deze maatregel een flinke klapper
gemaakt kan worden: snijmaïs is qua areaal
het tweede gewas. Dat zet zoden aan de dijk.
Maar het is waarschijnlijk niet voldoende om
het nitraatgehalte in het zuidelijk zandgebied
onder de norm te krijgen. Het kan dan
ook zijn dat Nederland onder druk van de
Europese Commissie het conceptplan nog
moet aanpassen.

s na oedkeurin k n e
ge
o en o e het
verlenen van dero atie

Best spannend
Lidstaten die te maken hebben met de
Nitraatrichtlijn moeten elke vier jaar een
Actieprogramma indienen. Daarin staat
hoe het is gesteld met de waterkwaliteit en
welke maatregelen er worden genomen om
aan de Nitraatrichtlijn te voldoen. Het zesde
Actieprogramma Nitraatrichtlijn staat nu voor
de deur. Dat beslaat de periode 2018-2021.
Voordat het kan ingaan, moet het Brusselse
Nitraatcomité er eerst zijn goedkeuring aan
geven. Pas dán kan er in Brussel worden
gepraat over het verlenen van derogatie. Best
nog spannend dus.
Het Nitraatcomité komt eens per kwartaal
bij elkaar. De eerstkomende keer dat dat
gebeurt, is op 4 december. „Nederland kan
op zijn vroegst op die datum zijn zesde
actieplan presenteren, vooropgesteld dat de
Europese Commissie vindt dat het voldoende
body heeft”, zegt Leo Joosten. Hij is namens
LTO Nederland programmamanager Zesde
Actieprogramma Nitraatrichtlijn en zit
dus dicht bij het vuur. Maar tot nu toe
brengt Economische Zaken er nog maar
weinig over naar buiten, vindt hij. „Het
Tweede Kamerdebat hierover is al drie keer
uitgesteld.”

Contouren
Toch worden uit de rapportage van voormalig
staatssecretaris Van Dam aan de Kamer
de contouren al wel enigszins zichtbaar.
Nitraatuitspoeling naar het grondwater is
vooral nog een probleem in de zuidelijke
zandregio en in de lössregio in Limburg (zie
kader). In deze regio’s ligt het gemiddelde

de periode 2012-2015. Van Dam wil met de
maatregelen in het zesde actieprogramma
ervoor zorgen dat de nitraatuitspoeling uit de
landbouw in die regio’s uiteindelijk daalt tot
onder 50 milligram per liter.
De zuidelijke zandregio kent veel droge,
uitspoelingsgevoelige gronden en er
worden relatief veel uitspoelingsgevoelige
gewassen geteeld, zoals maïs, aardappelen
en enkele vollegrondsgroenten, zoals prei.
De maatregelen in het zesde actieprogramma
moeten zich richten op dit soort teelten in de
genoemde regio’s, schrijft Van Dam. ‘Waar
mogelijk dienen die maatregelen gebaseerd
te zijn op de toepassing van nieuwe kennis
en technieken als uitwerking van de goede
landbouwpraktijk, zoals rijenbemesting
en betere benutting van vanggewassen.
Vanwege het grote areaal aan maïs in de
zuidelijke zandregio verwacht ik van deze
maatregelen een substantiële bijdrage aan
vermindering van de nitraatuitspoeling in die
regio.’

Rijenbemesting
Joosten acht de kans vrij groot dat
rijenbemesting met dierlijke mest in snijmaïs,
in combinatie met grasonderzaai, straks
een van de nieuwe maatregelen wordt.
„Maar gaat dat dan alleen voor het zuidelijk
zandgebied gelden, of ook in andere regio’s?
Dat is nog niet zeker.”
Ook vindt LTO Nederland dat in dat geval
de huidige equivalente maatregel voor maïs
moet worden doorgetrokken. Telers die nu
rijenbemesting met dierlijke mest toepassen,
mogen ook meer stikstof aanwenden dan de
gebruiksnorm: op het zuidelijk zandgebied
25 kilo extra en 10 kilo extra op overige
zandgronden. „Maar EZ is hier tot nog toe
terughoudend in. Zij vrezen dat de Europese
Commissie daar niet mee akkoord gaat.”
Verder stelt LTO dat er rekening moet worden

Fosfaat
Een andere aanpassing die is te verwachten,
heeft te maken met fosfaatklassen en
fosfaatgebruiksnormen. Hier komt het
terugdringen van de verontreiniging van het
oppervlaktewater uit agrarische bronnen
om de hoek kijken, iets wat ook onderdeel is
van de Nitraatrichtlijn. Op dit moment wordt
de fosfaattoestand van landbouwgrond
ingedeeld in drie klassen: laag, neutraal en
hoog. Joosten zegt dat er waarschijnlijk een
extra klasse bij komt, tussen neutraal en hoog
in. In die tussenklasse komt dan iets meer
ruimte voor fosfaattoediening, terwijl in de
klasse ‘hoog’ de gift dan iets lager wordt.
LTO heeft daarbij als voorwaarde gesteld dat
de totale landelijke fosfaatplaatsingsruimte
daarbij niet kleiner mag worden. „In eerste
instantie zou dat namelijk wel zo uitpakken,
maar dat lijkt nu van tafel.”
Wel ligt er nu een voorstel om de verlaagde
fosfaatgebruiksnorm op percelen met
een hoge fosfaattoestand te mogen
compenseren, mits dat gebeurt met
bodemverbeterende meststoffen met een
hoog organische-stofgehalte. Te denken valt
aan GFT-compost, groencompost of strorijke
mest. „Alleen: de manier waarop EZ hier
invulling aan geeft, is minimaal”, volgens
Joosten. „Je zou slechts 5 kilo fosfaat mogen
compenseren. Wij pleiten voor een ruimere
invulling.”

Tegelijkertijd heeft LTO ervoor gepleit
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De zuidelijke zandregio
kent veel droge,
uitspoelingsgevoelige
gronden en daarom dienen de
maatregelen gebaseerd te zijn
op de toepassing van nieuwe
kennis en technieken als
rijenbemesting.

de fosfaatgebruiksnormen te actualiseren,
op basis van de gestegen gemiddelde
opbrengsten. „Er komen dus mogelijk nieuwe
fosfaatforfaits, maar hoe die exact gaat
uitpakken per teelt, is nog niet bekend.”

Drinkwaterwinning
Het ministerie van EZ is ook voornemens om
extra maatregelen te nemen in en rond 40
kwetsbare drinkwaterwinningsgebieden in
de zand- en lössregio. In tien gebieden zit het
nitraatgehalte in het grondwater boven de
50 milligram; in de overige gebieden is het
kielekiele, tussen de 40 en de 50. Joosten:
„In eerste instantie wilde EZ hier strengere
gebruiksnormen gaan hanteren, of bepaalde
teelten verbieden. Dat is nu teruggedraaid.”
Er wordt nu ingezet op gebiedsgericht
maatwerk, via het Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer. Dat is een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid van overheid, landbouw
en drinkwaterbedrijven. Immers, hoe
lager de grondwaterstand – mede door de
drinkwaterwinning zelf – hoe minder nitraat
er wordt afgebroken en hoe meer kans op
uitspoeling van nitraat.
In zijn algemeenheid is Joosten als LTO’er
wel positief over de toon van het zesde
actieprogramma. Waar voorheen vooral werd
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ingezet op het verlagen van gebruiksnormen,
klinkt nu meer door dat maatregelen in
overeenstemming moeten zijn met de goede
landbouwpraktijk en goed bodembeheer.
Maar soms lijkt het nog steeds of men de
landbouw wil straffen, meent hij. „Wij
vertellen elke keer weer dat het erom gaat
om door goed bodembeheer de opbrengst te
verhogen, waarbij elke kilo stikstof of fosfaat
die wordt opgenomen door het gewas, niet
leidt tot uitspoeling.”
Belangrijk is ook dat maatregelen een
stimulerende werking moeten hebben en
niet alleen maar verplichtend zijn. Joosten
wijst erop dat de eis van 80 procent grasland
voor derogatie in het Zuiden bijvoorbeeld al
een averechts effect heeft. „Sommige boeren
kiezen er nu voor om dan maar meer maïs
te telen om voldoende VEM te winnen en ze
voeren soja aan voor extra eiwit. Dat is het
paard achter de wagen spannen.”

Derogatie
Hoe groot is de kans dat met het zesde
actieprogramma wordt voldaan aan de eis
voor derogatieverlening? Het programma
moet zoals gezegd nog worden goedgekeurd
door de Europese Commissie. Een van de
randvoorwaarden voor derogatie is het

fosfaatreductieplan en de voortgang daarvan.
„Dat staat er wel goed voor op dit moment”,
zegt Joosten monter.
Ook de rapportage over de derogatiebedrijven
pakt positief uit. Het RIVM monitort
300 derogatiebedrijven, grotendeels
melkveehouders. Volgens de jongste
cijfers (2015) zat het nitraatgehalte in het
uitspoelingswater onder die bedrijven in alle
grondregio’s gemiddeld onder de 50 milligram
per liter. Zelfs in de centrale en zuidelijke
zandregio, waar het gemiddelde 45 milligram
per liter was. „De derogatiebedrijven doen het
dus goed, ondanks het ruimere gebruik van
dierlijke mest”, zegt Joosten. „Derogatie is dus
geen ‘gunst’, maar iets wat bijdraagt aan het
halen van de doelen van de Nitraatrichtlijn”,
stelt hij.
Alles staat of valt nu met het vertrouwen van
de Europese Commissie in het Nederlandse
actieprogramma en het vermogen van
het ministerie van EZ om pal te staan voor
de Nederlandse landbouw, zegt hij. „Het
worden spannende maanden en het zal
ook nog wel even duren voor het zover is.”
Het nitraatcomité komt na december pas in
februari of maart weer bij elkaar, waarmee
de eventuele goedkeuring van derogatie
waarschijnlijk pas in april of mei zal worden
afgegeven. 

Nitraat in grondwater
Hoe staat het met het nitraatgehalte in het Nederlandse
grondwater? Het streven van de Nitraatrichtlijn is dat het
nitraatgehalte in het grondwater (gemeten in de bovenste
meter) onder de 50 milligram per liter zit. Sinds de invoering van het mestbeleid is het gehalte gestaag gedaald.
Inmiddels (jongste cijfers van het RIVM uit 2015) zit het
onder landbouwbedrijven in de kleiregio gemiddeld op 25
milligram per liter, in de veenregio op 12 milligram en in de
zandgebieden op 54 milligram.
De zandregio wordt uitgesplitst in een noordelijk, centraal
en zuidelijk zandgebied. In het noordelijk zandgebied zit
het nitraatgehalte gemiddeld op 37 milligram, in het centraal zand op 49 milligram en in het zuidelijk zandgebied
(Noord-Brabant en Limburg) op 79 en in de lössregio op

62 milligram per liter.
Onder grasland is de nitraatuitspoeling gemiddeld een
stuk minder dan onder bouwland. Het RIVM heeft voor
het eerst ook een uitsplitsing gemaakt naar gras en maïs.
Op basis van gegevens uit het landelijk meetnet blijkt
dat het nitraatgehalte onder grasland (op zandgrond)
gemiddeld tussen de 30 en 35 milligram bedraagt. Onder
maïs is dat 90 tot 95 milligram. Dat maakt wel duidelijk dat er onder maïsteelt nog flink winst is te boeken.
Onder akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen op
uitspoelingsgevoelige zandgronden is het terugdringen
van de nitraatuitspoeling een stuk lastiger. LTO hoopt dan
ook dat met de maatregelen in het grote areaal maïs in
die regio al zoveel winst kan worden geboekt dat andere

akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen daarmee
goeddeels uit de wind kunnen worden gehouden.
Het RIVM meet ook onder 300 bedrijven (grotendeels
melkvee) die gebruikmaken van derogatie. In 2015 was in
alle regio’s de nitraatconcentratie gemiddeld onder de 50
milligram per liter. Zelfs het centraal en zuidelijk zandgebied voldeed met gemiddeld 45 milligram per liter aan de
norm. De lössregio zat aan 42 milligram. Maar het gemiddelde zegt niet alles. In het zuidelijk en centraal zandgebied zat nog een kwart van de bedrijven boven de norm,
in het noordelijk zandgebied zat 12 procent erboven. Of
Brussel akkoord gaat met een percentage overschrijding,
of dat alleen wordt gekeken naar het gemiddelde, is nu
nog niet helder, aldus het RIVM.
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