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VOORWOORD

Mest is volop in de publiciteit. Er wordt veel over geschreven, vooral nu er een
wettelijke regeling wordt ingevoerd die een verantwoorde aanwending op de
kultuurgrond moet bewerkstelligen.
Vooral in de gebieden met een intensieve veehouderij kan' mest een groot
probleem zijn. Maar er zijn ook gebieden waar de hoeveelheid mest geen
probleem is. Waterland is zo'n gebied. Er kan zelfs nog mest bij, ook wanneer we
uitgaan van de toekomstige normen. Toch heeft de mestwetgeving ook voor
Waterland gevolgen. Dat geldt met name voor het uitrijverbod dierlijke mest.
Eén probleem is opslag gedurende meerdere maanden. Door de slappe ondergrond
is in Waterland een dure onderheide fundering noodzakelijk. Soms is er zelfs
geen ruimte rond de bedrijfsgebouwen om een opslag mogelijk te maken. Dit zijn
dan vooral de vaarbedrijven, waarvan Waterland er nog een aantal heeft. Deze
kunnen vaak ook zo'n dure opslag niet betalen. Een uitrijverbod in de
wintermaanden zal dan ook met name deze bedrijven in ernstige
rentabiliteitsproblemen brengen.
Ook de weidevogel lijkt bij zo'n uitrijverbod niet gebaat. Vaak broeden
weidevogels in grotere aantallen op percelen die in de winter zijn bemest.
Vooral met ruige mest is dat het geval.
In dit rapport wordt ingegaan op deze en tal van andere, soms verrassende
gevolgen en is gepoogd een en ander te onderbouwen. Zulks met de bedoeling ook
in Waterland een verantwoorde aanwending van mest te bewerkstelligen, temeer
daar mest in Waterland nog geen overschotprodukt is, maar bij goed gebruik een
waardevolle grondstof.

Simon Hoogendoorn
Werkgroep Jonge Boeren Waterland
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1. INLEIDING

Per 1 januari 1987 zijn twee wetten van kracht geworden die grote gevolgen
hebben voor de landbouw: de Wet Bodembescherming en de Meststoffenwet. Beide
wetten hebben vooral ten doel de nadelige milieu-effekten van overbemesting
(toenemende uit- en afspoeling van mineralen) tegen te gaan. Daartoe probeert
de wetgeving produktie en gebruik van dierlijke mest te regelen. Op dit moment
wordt hard gewerkt aan de invulling van deze "raamwetten". Wel is al duidelijk,
dat ze voor veel bedrijven grote gevolgen zullen hebben. Belangrijke onderdelen
zijn namelijk:
1. Een uitbreidinasverbod voor bedrijven die uit dierlijke mest jaarlijks meer
dan 125 kg fosfaat per ha produceren.
2. Veevoeder- en overschotheffingen: er komt een (lage) heffing op krachtvoer
en een (hogere) heffing op de fosfaatproduktie uit dierlijke mest, voor zover
deze meer bedraagt dan 125 kg per ha per jaar.
3. Bemestingsnormen: deze geven aan, hoeveel dierlijke mest jaarlijks per ha
mag worden aangewend. Hierbij is onderscheid gemaakt naar grondgebruik
(grasland, maïsland en bouwland). Ook deze normen zijn gebaseerd op de
hoeveelheid fosfaat die met de mest op het land komt.
4. Een uitrijverbod voor dierlijke mest gedurende bepaalde perioden in najaar en
winter. Dit verbod geldt voor alle landbouwbedrijven die mest aanwenden.
Nu denkt men bij de term "mestproblematiek" tot nog toe vooral aan de
zandgebieden waar de intensieve veehouderij is gekoncentreerd. Hier tekenen
zich de problemen het duidelijkst af en zal de mestwetgeving de grootste
gevolgen hebben. Maar de mestproblematiek is niet overal dezelfde. Hoe is
bijvoorbeeld de situatie in typische rundveehouderijgebieden zoals de
veenweidegebieden?
De mestproblemen hier zijn maar voor een klein deel vergelijkbaar met die in de
zandgebieden. Zo hebben veel rundveebedrijven - gerekend naar de fosfaatnorm geen mestoverschot. Daarom zullen de bemestingsnormen hier op korte termijn
niet het meest knellende onderdeel zijn van de mestwetgeving. Plaatselijk
wordt zelfs ver onder de aanwendingsnorm bemest, met name waar percelen
moeilijk bereikbaar zijn.
Wat in veenweidegebieden veel meer zal knellen is het uitrijverbod. zeker als
dit ook gaat gelden voor bevroren grond. Vanwege de geringe draagkracht van de
veengrond wordt hier bij voorkeur juist bij vorst mest uitgereden.
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Eén van de gebieden waarvoor dit geldt is Waterland, een veenweidegebied ten
noorden van Amsterdam. Extra komplikaties zijn hier te verwachten, omdat het
één van de nog weinige streken is met een forse oppervlakte vaarland. De
Werkgroep Jonge Boeren Waterland voorzag daarom veel knelpunten voor de
bedrijven in hun streek bij een uitrijverbod zoals dat begin 1986 werd
voorgesteld. Het leek zinvol om de gevolgen van zo'n uitrijverbod op een rij te
zetten voor dit ene gebied. De resultaten van een dergelijk onderzoek zijn
weliswaar streekgebonden, maar niet zonder betekenis voor andere gebieden met
minder draagkrachtige gronden.
In dit rapport zijn de volgende vragen, centraal gesteld:
1. Wat is de huidige bemestingspraktijk in Waterland?
2. Welke verschuivingen brengt een uitrijverbod teweeg in deze bemestings
praktijk?
3. Wat zijn daarvan de gevolgen voor landbouw, milieu en natuur?
4. Wat kan hieruit worden geleerd met betrekking tot de effektiviteit van een
uitrijverbod?
We trachten deze vragen zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden. Hiervoor was
overigens maar 2 maanden tijd beschikbaar. Daarom is niet gekozen voor een
uitputtende behandeling van alle aspekten, maar voor een meer beknopte en
"journalistieke" aanpak.
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2. MEST IN WATERLAND

2.1

Gebiedskenmerken

Waterland is de benaming voor het landbouwgebied tussen - grofweg Amsterdam en Purmerend. We richten ons vooral op het ruilverkavelingsgebied
Waterland, verdeeld over 10 gemeenten (zie kaart). Zoals de naam al zegt, gaat
het om een waterrijk gebied: van de 12.000 ha is ongeveer 1/4 open water. De
waterrijkdom, sterk bepalend voor het karakter van de streek, verschilt sterk
per deelgebied. Grofweg kunnen we 3 landschapstypen onderscheiden:
1. Een veenweidelandschap met enkele grote wateren vinden we in WaterlandOost. Dit gebied is sterk beïnvloed door de voormalige Zuiderzee: talrijke
overstromingen hebben het veen plaatselijk weggeslagen (Aeën, Dieën en
Leken) en er elders een kleilaagje op afgezet. Door de matige kwaliteit van
het veen zijn grootscheepse verveningen achterwege gebleven.
2. Een waterrijk verveningslandschap treffen we aan in Waterland- West en het
Wormer- en Jisperveld. Door de geringe zee-invloed was het veenpakket hier
egaler en minder zout, en dus beter geschikt voor turfwinning. De vaak zeer
brede, rechte sloten zijn hiervan het resultaat. Het resterende land ligt vaak
"los" en is alleen per boot bereikbaar: het zogenaamde vaarland.
3. Door het hele gebied verspreid vinden we droogmakerijen. Van de 17e tot in de
19e eeuw is in Waterland een aantal meren drooggemalen: Broekermeer,
Belmermeer, Schaalsmeer, Engewormer, Monnickenmeer, Noordmeer en nog
enkele andere. De droogmakerijen liggen lager dan het omringende land.
Waterland verschilt in enkele opzichten van veel andere veenweidegebieden. Van
belang voor de bemestingspraktijk zijn bijvoorbeeld:
a. Een belangrijk deel van het gebied is vaarland: zo'n 1.500 ha, ofwel bijna 20%
van alle kultuurgrond (4). Vaarland kent een eigen bemestingsregime.
Bemesting met dierlijke mest is hier veel arbeidsintensiever (transport per
boot) dan op rijland. Op een deel van het vaarland wordt daarom geen mest
gebracht, of uitsluitend kunstmest. Bovendien hebben vaarbedrijven vaak een
zeer krap bemeten erf, zodat de mogelijkheden voor (extra) mestopslag gering
zijn.
b. In grote delen van het gebied is de grond weinig draagkrachtig. Naar schatting
heeft slechts 30% van de grond een - naar Waterlandse begrippen - redelijke
draagkracht. Dit zijn vooral de droogmakerijen in Waterland-Oost en de
oostpunt van het Wormer- en Jisperveld bij Neck. Door de geringe draagkracht
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c.

d.

e.

f.

g.

kunnen veehouders pas laat in het voorjaar het land op om mest uit te rijden.
Dat betekent dat een belangrijk deel van de mest 's winters wordt uitgereden
over bevroren grond.
Er zijn in Waterland veel natuurwaarden: niet alleen water- en weidevogels,
maar ook planten die kenmerkend zijn voor vochtige milieus. Ruim 1/3 van de
kultuurgrond is reservaats- of beheersgebied (5). Dit betekent:
- dat sommige boeren bemestingsbepalingen hebben in hun pachtkontrakt(en). Dit kan zowel in 6-jarige als in 1-jarige kontrakten het geval
zijn. Het gaat meestal om een verbod op het gebruik van kunstmest.
- dat extra waakzaamheid is geboden voor mogelijk nadelige gevolgen van
een uitrijverbod voor natuur en milieu.
Relatief veel boeren hebben een beheersovereenkomst afgesloten. Per 31
december 1986 ging het in totaal om 109 boeren en een oppervlakte van 1.579
ha. Voor de percelen met zogenaamd zwaar beheer (totaal ca. 500 ha) kennen
zij nu'in feite al een uitrijverbod in de broedperiode van weidevogels,
meestal van 6 of 13 april tot de overeengekomen maaidatum (1, 8, 15 of 22
juni). Ook wanneer de draagkracht het toelaat, kunnen zij (een deel van) hun
land niet bemesten.
Opmerkelijk is, dat het beheersplan vergoedingen mogelijk maakt voor het
uitrijden van vaste mest, ook in najaar en winter. Hiervan wordt gebruik
gemaakt door 25 à 30 boeren (22).
Veel bedrijven hebben een kleine huiskavel en veel land op afstand. Veel
vaarbedrijven hebben zelfs in het geheel geen huiskavel, d.w.z. er ligt vaak
een sloot tussen erf en land. Dit leidt ertoe, dat er relatief veel mest wordt
uitgereden op de kavels dicht bij huis en weinig op de slecht bereikbare.
Door de waterrijkdom kampen sommige deelgebieden (vooral de "velden" in
Waterland-West) met het probleem van opwaaiend water bij harde wind. Deze
(extra) wateroverlast bevordert de afspoeling van meststoffen.
Veel percelen in Waterland zijn hol. Door het hoge slootpeil zijn de
perceelsranden natter dan het midden van het perceel. In droge zomers droogt
het midden sneller op en klinkt daarbij meer in dan de randen. Voor grotere
percelen kan het hoogteverschil wel 20 cm of meer bedragen. De holle ligging
kan de afspoeling van meststoffen tegengaan, vooral vanuit het midden van
het perceel. Dit werkt dus tegengesteld aan het onder f genoemde effekt.

2.2

Veebezetting en mestproduktie

Waterland is een uitgesproken rundveehouderijgebied: de kultuurgrond is
nagenoeg geheel in gebruik als grasland en zo'n 95% van de bedrijnen wordt
gerekend tot de gespecialiseerde rundveebedrijven. Op de ca. 450
landbouwbedrijven (waarvan zo'n 300 hoofdberoeps-) wordt dan ook
voornamelijk rundveemest geproduceerd (99% van de totale jaarlijkse
mestproduktie). Deze rundveemest komt voor meer dan 95% van melkvee met
bijbehorend jongvee; het aandeel van vleesvee is gering (tabel 1). Verder worden
op veel bedrijven schapen gehouden. Zo'n 4% van de bedrijven heeft de
schapenhouderij als hoofdberoep. Maar omdat schapen niet onder de
mestwetgeving vallen, laten we deze verder buiten beschouwing.
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Tabel 1. Omvang veestapel (rund- en mestvee) In Waterland in 1984.
diersoort
Rundvee exkl. mestvee
melk- en kalfkoeien
pinken
- vaarzen
- stieren (ouder dan 1 jaar)
Mestvee
- mestjongvee en ossen
mest- en weidekoeien
- meststieren
mestkalveren
Bron: CBS (2).

aantal
11.492
3.326
4.742
3 04
346
243
124
181

De rundveebezetting in Waterland is relatief laag: gemiddeld 1,93 gve per ha
grasland in 1984 (Nederland 3,03 gve/ha). Omdat sinds 1984 de melkveestapel is
verkleind (effekt superheffing), is de veebezetting inmiddels zelfs nog lager.'
Dit weerspiegelt het van oudsher vrij extensieve graslandgebruik in Waterland.
Vooral in de vaargebieden, waar het transport per boot van vee en machines erg
arbeidsintensief is, is de veebezetting laag. Zo wordt het tijdrovende omweiden
enigzins beperkt. In het Oostzanerveld (grotendeels vaarland) is de veebezetting
het laagst: 1,16 gve/ha. Het Wormer- en Jisperveld heeft een beduidend hogere
veebezetting, maar bestaat dan ook voor een groter deel uit rijland. De hoogste
veebezetting vinden we in Waterland-Oost: tot 2,15 gve/ha in Overleek (gem.
Monnickendam) (tabel 2).
Een gemiddeld lage veebezetting betekent ook een gemiddeld lage mestproduktie
per ha kultuurgrond. In 1984 werd er in Waterland volgens een CBS-schatting ca.
345.000 ton dierlijke mest geproduceerd (2). Dat komt neer op 43 ton per ha.
Ruim de helft van de totale hoeveelheid mest (zo'n 185.000 ton) wordt
geproduceerd door weidend rundvee. Deze mest komt dus rechtstreeks op het
land en hoeft niet te worden opgeslagen. De overige 160.000 ton wordt op stal
geproduceerd; omgerekend is dit 20 ton per ha kultuurgrond (tabel 3). In het
deelgebied met de laagste veebezetting, het Oostzanerveld, wordt in de
stalperiode slechts 12 ton mest per ha geproduceerd.

Tabel 2. Oppervlakte kultuurgrond en rundveebezetting per Waterlandse gemeente in
1 984.
gemeente

oppervlakte kultuurgrond
(ha)

veebezetting
(gve per ha grasland)*

Wormer
Jisp
Oostzaan
Purmerend (ged.)
Ilpendam (ged.)
Landsmeer
Katwoude
Monnickendam (ged.)
Broek in Waterland
Amsterdam (ged.)

788
590
482
222
1.105
580
627
617
1.279
1.743

1,92
2,14
1,16
1,65
1,81
1,62
2,06
2,15
2,08
2,04

Waterland

8.033

1,93

Berekening: 1,0 x aantal melkkoeien + 0,87 x aantal vetweiders + 0,39 x aantal stuks jongvee. Niet
meegerekend zijn meststieren, schapen, geiten en paarden.
Bron: CBS (2).

Naar schatting van de landbouwvoorlichting bedroeg de rundveebezetting eind 1986 ongeveer 1,75
gve/ha.
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Tabel 3. Mestproduktie in Waterland naar diersoort (totaal en per
in 1984.
diersoort

totale mestproduktie (ton)*

Rundvee (exkl. meststieren) totaal
- waarvan tijdens stalperiode
- waarvan tijdens weideperiode

ha kultuurgrond)

idem in ton per ha"

340.790
154.490
186.290

42,0
19,0
23,0

Meststieren
Mestkalveren

1.360
510

0,2
0,1

Varkens
Pluimvee

3.450
620

0,4
0,1

346.730
160.430

43,0
20,0

Totale veestapel
- inkl. rundvee weideperiode
- exkl. rundvee weideperiode
*

Er is gerekend met de volgende aannamen:
- De stalperiode bedraagt 6 maanden. In die tijd wordt minder mest geproduceerd dan in de
weideperiode.
- Op alle bedrijven wordt drijfmest geproduceerd. De produktie in de stalperiode is gesteld op 10
ton voor rundvee en, afhankelijk van leeftijd en geslacht, 3-8 ton voor jongvee.
* * Gerekend is met het bij de meitelling opgegeven areaal van 8.033 ha.
Bron: CBS (2).

Korrigereri we de bij deze berekeningen gehanteerde veronderstellingen voor de
Waterlandse situatie, dan zien we:
- een hogere mestproduktie op stal vanwege een wat langere stalperiode;
- een lagere mestproduktie doordat op veel bedrijven vaste mest wordt
geproduceerd;
- een lagere mestproduktie per ha doordat veel éénjarige grond niet wordt
geregistreerd bij de meitellingen.
Per saldo kan de mestproduktie in ton per ha kultuurgrond wel 10 à 20% lager
zijn dan aangegeven in tabel 3.
Verder moet worden bedacht, dat er verschil is tussen de hoeveelheid
geproduceerde en uitgereden mest. De laatste (zie § 2.3) kan aanmerkelijk groter
zijn, omdat vaak spoelwater en - bij onoverdekte opslag - hemelwater
terechtkomen in de mestopslag*.
Van belang is ook de mineralenproduktie (stikstof, fosfaat en kali) uit de
genoemde hoeveelheden mest. De Wet Bodembescherming bevat immers ook
bemestingsnormen op basis van de jaarlijkse fosfaatproduktie. Voor grasland
bedraagt de norm voorlopig 250 kg/ha. Uitgaande van de landelijke
produktienorm komt dat overeen met een rundveebezetting van 6,4 gve/ha.
Overschotheffing moet echter al worden betaald bij fosfaatprodukties boven
125 kg/ha. Bovendien mogen bedrijven die minder produceren dan 125 kg/ha de
veestapel niet dusdanig uitbreiden dat deze norm wordt overschreden. Op grond

Op ongeveer de helft van de Waterlandse bedrijven verdwijnt het spoelwater in de mestkelder. Per
bedrijf gaat het daarbij om enkele tientallen tonnen per jaar. Hemelwater komt in de mestopslag
terecht op de drijfmestbedrijven met bovengrondse, onoverdekte opslag en op enkele bedrijven met
vaste mest, waar het mestwater wordt afgevoerd naar de gierkelder. In totaal gaat het om ca. 1/3 van
de Waterlandse bedrijven. Het extra volume kan wel 100 ton per bedrijf per jaar bedragen. Het uit
te rijden mestvolume per ha kan daardoor wel 1/4 hoger liggen.
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van de voorgaande cijfers is voor Waterland gemakkelijk de mineralenproduktie
te berekenen (tabel 4).

Tabel

4. Mineralenproduktie uit dierlijke mest
Waterland
in kg per ha kultuurgrond
voor Gelderland en heel Nederland.
N

Waterland:

(stikstof, fosfaat en kali) in
in 1984. Ter vergelijking cijfers

P2O5

K20

- rundvee (exkl. meststieren)
- totale veestapel

191
194

75
77

258
261

Gelderland (tot. veestapel gehele jaar)
Nederland (idem)

362
239

188
119

435
296

Bron: CBS (2,3).

Uit dierlijke mest blijkt naar schatting gemiddeld 77 kg fosfaat per ha te
worden geproduceerd. Dat is dus ruim onder beide landelijke normen. Zelfs als de
aanwendingsnorm tegen het eind van de eeuw zou zijn gehalveerd tot 125 kg/ha,
zullen veel Waterlandse bedrijven daar nog beneden blijven. De lage veebezetting
blijkt wat dit betreft een voordeel: voor mestheffingen hoeven veel boeren hier
voorlopig niet te vrezen. Een uitzondering vormen bedrijven die grotendeels
afhankelijk zijn van éénjarige grond. Deze grond telt namelijk niet mee voor de
bemestingsnormen. Zulke bedrijven vinden we vooral in de reservaten.
Maar de gemiddeld lage mineralenproduktie betekent ook, dat alle mest goed kan
worden benut: het gras onttrekt gemiddeld meer mineralen dan er beschikbaar
komen uit dierlijke mest.
Ook de in tabel 4 genoemde getallen behoeven enige korrektie vanwege de
gehanteerde veronderstellingen. Vaste mest heeft een andere minerale
samenstelling dan drijfmest. Korrektie hiervoor doet de stikstof- en
fosfaatproduktie wat toenemen. Maar betrekken we ook de éénjarige grond in de
berekeningen, dan daalt de mineralenproduktie per ha tot beneden de vermelde
waarden. Wel kunnen de cijfers uit tabel 4 worden gebruikt voor een vergelijking
met de genoemde bemestingsnormen, want de overheid hanteert de CBS-methode.
Overigens moet worden bedacht, dat in de toekomst de mest- en mineralen
produktie verder zal teruglopen als gevolg van:
- de verdergaande verlaging van de melkquota;
- de kombinatie van quotering en toenemende melkproduktie per koe,
resulterend in een kleinere veestapel per bedrijf.
Laatstgenoemd effekt zal in Waterland waarschijnlijk geringer zijn dan elders
in Nederland.
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2.3

Mestopslag en bemesting

Alleen mest geproduceerd in de stalperiode hoeft te worden opgeslagen en
uitgereden. De weideperiode duurt in Waterland meestal van begin mei tot eind
oktober. Aan het begin van deze periode (begin mei tot half juni) wordt ongeveer
de helft van de koeien 's nachts nog opgestald, vooral wanneer de grasgroei traag
op gang komt of wanneer een bedrijf een relatief hoge veebezetting heeft. Bij
goed najaarsweer loopt een deel van de koeien nog tot half november buiten. Ook
dan wordt op een aantal bedrijven het vee 's nachts opgestald. Daarmee komen
we op een stalperiode van ongeveer 6,5 maand, een halve maand langer dan de
periode waarmee vaak wordt gerekend. Om alle mest in het groeiseizoen te
kunnen uitrijden, is dus een opslagkapaciteit nodig van minimaal 5 maanden (een
klein deel van de mest kan worden uitgereden in de stalperiode). Zoveel
opslagkapaciteit is er nu vaak niet.
Hierna beschrijven we de huidige opslagmogelijkheden* en bemestingspraktijk.
Dit doen we voor achtereenvolgens drijfmest, vaste mest + gier en kunstmest.

2.3.1

Drlifmest

Op ongeveer de helft van de Waterlandse bedrijven wordt (ook) drijfmest
geproduceerd. Dit zijn o.a. de meeste bedrijven met een loopstal. Op deze
bedrijven wordt ca. 60% van de koeien gehouden. Urine en faeces komen via
roosters direkt in de mestkelder terecht of worden met vouwschuiven afgevoerd
naar een kelder of bovengrondse opslag.
Bedrijven met drijfmest vinden we vooral in Waterland-Oost. Met de
mestwetgeving in zicht wordt hier plaatselijk wel extra opslagkapaciteit
gebouwd (Overleek, Zunderdorp), maar op veel bedrijven is de opslag nog te
beperkt (2 à 3 maanden) om de stalperiode te overbruggen. Een deel van de mest
wordt dan tussentijds uitgereden.
Zo ontstaat globaal het volgende patroon:
- Van januari tot en met maart wordt 10-25 ton/ha uitgereden, meestal over
bevroren grond. Sommige boeren bemesten dan al hun land, andere alleen de
minst draagkrachtige percelen of alleen de huiskavel. Slechts een enkele keer
wordt er zonder vorst uitgereden.
- In het groeiseizoen (april-september) worden doorgaans alle percelen bemest
met drijfmest. Zodra het land begaanbaar is, wordt er 7,5-15 ton/ha
uitgereden. Is dat pas in mei het geval, dan wordt vaak gewacht tot na de
eerste snede (eind mei). Vervolgens wordt bemest na elke maaisnede en vóór
elke weidesnede. Maailand krijgt meestal wat meer mest dan land bestemd
voor beweiding: in het laatste geval krijgt het al mest van weidend vee.
- Van oktober tot december, als (een deel van) het vee al weer binnen staat,
wordt nog 10-15 ton/ha uitgereden om met een lege opslag de winter te
kunnen ingaan. Hoeveel land dan wordt bemest, hangt o.a. af van de datum
waarop het vee is opgestald. Doorgaans worden in eerste instantie de meest
draagkrachtige percelen bemest.
De opslagkapaciteit in maanden kan, ook zonder dat er wordt gebouwd, al toenemen door stijging van
de melkproduktie per koe en korting van de melkquota. Daar tegenover staat een mogelijke
verschuiving van zomer- naar wintermeik. Het netto-effekt zal waarschijnlijk beperkt blijven tot
enkele weken. Grotere effekten zijn te verwachten van handel in melkquota.
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2.3.2

Vaste mest en gier

Op een meerderheid van de bedrijven in Waterland worden vaste mest (stalmest)
en gier gescheiden bewaard. De stal wordt vaak mechanisch uitgemest (bijv. met
mestketting), maar ook nog wel met schop en kruiwagen. Vaste mest wordt
opgeslagen in de open lucht: op het erf, op een mestplaat of - op vaarbedrijven direkt in een boot. Gier wordt opgeslagen in een gierkelder of in een afgedamde
sloot.
Relatief veel bedrijven met vaste mest treffen we aan in de "vaargebieden:
Oostzanerveld, llperveld en Wormer- en Jisperveld. Wat betreft de praktijk van
opslag en bemesting maken we onderscheid tussen vaarbedrijven en rijbedrijven.
Vaarbedrijven
Veel vaarbedrijven hebben een krap bemeten erf, waar niet of nauwelijks ruimte
is voor mestopslag. De vaste mest wordt in eerste instantie opgeslagen in de
mestboot of op het erf, maar moet al snel worden afgevoerd. Met de boot wordt
de mest tijdelijk opgeslagen langs de rand van een vaarperceel. Dit betekent dat
gedurende de stalperiode 30 à 40 mesttransporten nodig zijn (23). Bij langdurig
lichte vorst ontstaat een opslagprobleem: er kan niet worden gevaren, maar ook
niet worden gereden. Bij strengere vorst kan de mest rijdend over het ijs naar
het land worden gebracht
Een deel van de vaste mest wordt pas in het voorjaar, na de eerste snede,
verspreid over het land. Maar vanwege de trage vertering van deze mest, wordt
het grootste deel vaak pas in augustus verspreid. Dit om te voorkomen dat er
stro uit de mest in het ruwvoer terechtkomt wanneer het perceel wordt
gemaaid.
Gier wordt wel in de winter uitgereden. Een klein aantal vaarbedrijven heeft een
gierkelder, maar de opslag is dikwijls onvoldoende voor de hele stalperiode. Is
er onvoldoende ruimte voor een gierkelder, dan wordt de gier opgeslagen in een
afgedamd gedeelte van de erfsloot. Er wordt dan bijvoorbeeld langs de slootkant
een "gierput" gemaakt uit baggerspecie. Op sommige bedrijven loopt de gier
vrijwel ongehinderd de sloot in; hier is dus nauwelijks sprake van opslag.
Gier wordt bij voorkeur uitgereden aan het einde van een vorstperiode , bij het
invallen van de dooi. Het eerste in verband met de draagkracht, het laatste om
verbranding van het gras te voorkomen: door de lage luchtvochtigheid bij vorst
onttrekt de mest vocht aan het gras.
Wordt de gier opgeslagen in de erfsloot (beperkte opslag), dan moet vaker
worden gegierd. Bij voorkeur zal dit gebeuren op de draagkrachtige percelen. Ook
hier is langdurig strenge vorst nodig, wil de gier rijdend naar het land kunnen
worden gebracht.
Rijbedrijven
Rijbedrijven hebben doorgaans meer mogelijkheden voor opslag dan
vaarbedrijven. De opslag van vaste mest, op of bij het erf, is vaak onbeperkt en
in principe toereikend voor de hele stalperiode (mits de mesthoop af en toe
wordt omgezet). Toch wordt er in de winter veel vaste mest uitgereden, bij
voorkeur over bevroren grond. Vanwege de langzame vertering moet deze mest
immers tijdig worden toegediend. Dan worden in ieder geval de minder
draagkrachtige percelen bemest. Slechts weinig bedrijven beginnen pas na de
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Gier wordt 's winters bij voorkeur uitgereden bij invallende dooi

eerste snede mest te verspreiden. Sommige bedrijven brengen in het voorjaar
hun vaste mest alleen op percelen die zijn bestemd voor beweiding.
Blijft er vaste mest over, dan wordt deze uitgereden in het groeiseizoen, en wel
op percelen waar niet (meer) wordt gemaaid. Bijvoorbeeld na beweiding of na de
laatste maaisnede (in de nazomer). Vaak worden daarbij alleen de beter
draagkrachtige en/of beter bereikbare percelen bemest.
Rijbedrijven hebben vaker een gierkelder dan vaarbedrijven. De opslagkapaciteit
is dan 2 à 3 maanden. Op de overige bedrijven wordt de gier, evenals bij
vaarbedrijven, opgeslagen in een (afgedamde) sloot. Van november tot april
worden maandelijks enkele percelen (2 à 3 ha) gegierd. Per ha wordt 7,5-15 ton
uitgereden. En net als bij vaarbedrijven wordt bij voofkeur gegierd over
bevroren grond, bij invallende dooi. Sommige bedrijven gieren 's winters alleen
de percelen die zijn bestemd voor het maaien, andere bemesten al het land. Aan
het begin van het groeiseizoen wordt - voor zover de draagkracht het toelaat over alle percelen gier uitgereden.

2.3.3

Kunstmest

In het groeiseizoen wordt een groot deel van het grasland bemest met
kunstmest. Het gaat daarbij vooral om stikstofmeststoffen (KAS of MAS). Voor
het tijdstip van de eerste bemesting wordt door steeds meer boeren afgegaan op
de jaarlijkse temperatuursom, een optelling van alle positieve gemiddelde
etmaaltemperaturen vanaf 1 januari. De T-som is een maat voor de start van de
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grasgroei. Landelijk wordt dikwijls een T-som van 180° gehanteerd, een waarde
die meestal in maart wordt bereikt.
In Waterland is veel land dan zonder vorst nog niet berijdbaar. Soms wordt de
eerste stikstof dan ook uitgereden over bevroren grond. Meestal wordt echter
een hogere T-som afgewacht, ook omdat door het hoge waterpeil de grasgroei in
Waterland relatief laat op gang komt. Naar schatting de helft van de boeren
strooit begin april, bij een T-som van 280°. De overigen strooien pas eind april/
begin mei voor het eerst.
De eerste gift is meestal ook de grootste: 75-100 kg zuivere stifstof per ha.
Daarna wordt, tot in september, kunstmest uitgereden na elke maai- en
weidesnede. De stikstofgift wordt daarbij geleidelijk teruggebracht tot 25 à 50
kg per ha. Beweide percelen krijgen per gift wat minder stikstof dan gemaaide,
maar een perceel kan vaker worden beweid dan gemaaid. Bij de dosering wordt
zelden rekening gehouden met de mineralen uit dierlijke mest of met een
eventuele onderbemaling van het land (extra stikstof door mineralisatie van
organische stof).
Per saldo worden in Waterland meer percelen bemest met kunstmest dan met
dierlijke mest. Naar schatting 1/4 van de veehouders rijdt geen dierlijke mest
uit over het verst gelegen (moeilijkst bereikbare) land. Sommige veehouders
strooien op deze percelen ook geen kunstmest.
Af en toe wordt ook een fosfaatbemesting gegeven: Thomasslakkemeel (tevens
kalkmeststof), of super- of
tripelfosfaat. Deze wordt dan meestal toegepast
over bevroren grond.

2.4

Positie van bedrijven in reservaats- en beheersgebieden

In sommige delen van Waterland wordt de bemestingspraktijk beïnvloed door
bepalingen in pacht- en beheerskontrakten. Waterland was een van de eerste
landbouwgebieden waar door natuurbeschermingsorganisaties een aktief
aankoopbeleid is gevoerd. In de loop van de jaren '50 en '60 zijn hier honderden
hektaren land, riet en water opgekocht, om vervolgens weer grotendeels te
worden verpacht aan boeren. Dikwijls bevatten de pachtkontrakten beperkende
bepalingen ten aanzien van het grondgebruik.
In de jaren '70 en '80 nam de invloed op het grondgebruik nog toe, toen in het
kader van de Relatienota reservaats- en beheersgebieden werden aangewezen.
Zo'n 200 bedrijven hebben in deze Relatienotagebieden grond (5). Vanaf 1
december 1977 geeft de natuurbescherming de aangekochte grond niet langer uit
op zesjarige basis, maar op éénjarige. Dit om meer invloed te kunnen uitoefenen
op het beheer. Sinds 1983 kunnen in Relatienotagebieden beheersovereenkomsten
worden afgesloten, behalve voor de éénjarige grond.
Het ligt in de bedoeling dat de reservaatsaebieden (bijna 3.000 ha) op den duur
worden beheerd door de betrokken natuurbeschermingsorganisaties: Staats
bosbeheer, Natuurmonumenten en Noordhollands Landschap. Een gedeelte hiervan
(inkl. water enkele honderden ha) hebben zij nu al in eigen beheer. Voor de
resterende oppervlakte gelden de volgende kontraktvormen:
a. Zesjarige pachtkontrakten. Deze bevatten bijzondere gebruiksbepalingen voor
enkele honderden ha van Staatsbosbeheer en Noordhollands Landschap. Er geldt
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dan o.m. een bemestingsverbod gedurende de broedperiode (grofweg van half
maart tot half juni) (16,26).
b. Kontrakten op éénjarige of seizoensbasis: éénjarige pacht, inscharing van vee,
verkoop grasgewas op stam. Het gaat om ca. 500 ha.
Mogelijke
bemestingsbepalingen: verplichting om stalmest uit te rijden vóór
bijvoorbeeld 15 maart, verbod op kunstmestgebruik (geen drijfmestverbod!)
(10,16,26).
c. Beheerskontrakten. Voor de grond waarvoor zwaar beheer is afgesloten
(momenteel ca. 400 na) geldt een bemestingsverbod voor dierlijke mest in de
broedperiode (grofweg half april tot de overeengekomen maaidatum).
Overigens overlapt de oppervlakte zwaar beheer de onder a genoemde
kategorie.
In beheersgebieden (ruim 750 ha) wordt in beginsel geen grond aangekocht.
Pachtbepalingen gelden hier dan ook alleen voor enkele "oude"
natuurbeschermings-eigendommen. Bemestingsverboden vanwege beheers
overeenkomsten gelden hier voor ca. 100 ha zwaar beheer.
De mate waarin de genoemde bepalingen het bemestingspatroon beïnvloeden is
sterk afhankelijk van het aandeel "beperkte grond" in de totale
bedrijfsoppervlakte:
• Op bedrijven met een klein deel grond met bemestingsbepalingen zal het
patroon weinig anders zijn dan beschreven in § 2.3.
• Bedrijven met een groter deel "beperkte" grond wentelen de beperkingen af op
de overige grond. In het voorjaar wordt dus alleen het onbeperkte land
bemest, waardoor dit relatief veel mest krijgt. Nu is een groot deel van het
vaarland reservaats- of beheersgebied, en dat geldt ook voor de nattere, dus
minder draagkrachtige percelen. Bezien voor heel Waterland betekent dat:
a. vaker uitrijden op niet-optimale tijdstippen;
b. in het voorjaar een koncentratie van de bemesting op rijland, vooral op de
beter draagkrachtige percelen.
• Voor bedrijven met gebruiksbeperkingen voor (nagenoeg) al het land geldt in
feite een uitrijverbod in het voorjaar. Vóór de verbodsperiode wordt
geprobeerd om zo veel mogelijk mest uit te rijden, liefst over bevroren grond.
Omdat dit zelden helemaal lukt en omdat de koeien tot eind april op stal
staan, moet er in de verbodsperiode nog behoorlijk wat mest worden
opgeslagen. Nâ deze periode wordt deze mest zo snel mogelijk uitgereden. Zo
ontstaan dus twee bemestingspieken: één laat in de winter en één laat in het
voorjaar of vroeg in de zomer.
We schreven at (§ 2.2) dat de mestproduktie verder zal afnemen als gevolg van
de melkquotering in kombinatie met de stijgende melkgift per koe. In de
reservaten zal deze daling extra snel gaan. De heffingvrije hoeveelheid melk na
aankoop is hier namelijk vastgesteld op maximaal 4.500 kg/ha. Bovendien is het
in Waterland nog niet voorgekomen dat de natuurbescherming dit quotum weer
beschikbaar stelde bij hernieuwde verpachting. Dit beperkt de mogelijkheden
voor melkveehouderij in reservaten. Als geen vervanging plaatsvindt door andere
veesoorten, zal hier steeds minder dierlijke mest beschikbaar zijn.
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3. GEVOLGEN UITRIJVERBOD VOOR
BEMESTINGSPRAKTIJK

Wat houdt het uitrijverbod nu precies in? En hoe zal het de zojuist geschetste
bemestingspraktijk beïnvloeden?
Op deze vragen proberen we in dit hoofdstuk een antwoord te geven.

3.1

Het uitrijverbod

Op 1 januari 1987 werd de Wet Bodembescherming van kracht. Deze zogenaamde
"raamwet" bevat een aantal afzonderlijke Algemene Maatregelen van Bestuur
(AMvB's), waarin de mestregels zijn vastgelegd. Eén daarvan behelst de
beperking van de uitrijperiode van dierlijke mest, het uitrijverbod.
Deze maatregel is per 1 mei 1987 van kracht geworden.
Wat is nu de achtergrond van zo'n uitrijverbod?
In najaar en winter ligt bouwland veelal braak en is de groei van grasland
gestopt. In deze periode onttrekt het gewas dus geen mineralen aan de grond.
Bovendien is er dan sprake van een neerslagoverschot, dat afspoelt naar het
oppervlaktewater of via de bodem wordt afgevoerd naar het grondwater. Wordt
het land in deze periode bemest, dan is de kans dus groot dat veel meststoffen
terechtkomen in grond- en/of oppervlaktewater. De kans op oppervlakkig
afspoelen neemt toe wanneer de grond is bevroren.
December 1985 verscheen de voorontwerp-AMvB over het uitrijverbod. Daarin
werd als einddoel voorgesteld voor grasland:
- niet uitrijden van dierlijke mest van 1 november tot 15 februari;
- niet uitrijden over bevroren of met vaste sneeuw bedekte grond.
Deze regels zouden in ca. 2 jaar moeten worden ingevoerd (2 fasen van elk 1
jaar).
Over de wijze van uitrijden zegt de Wet Bodembescherming niets.
Er kwam hevige kritiek op het voorstel. De betrokken ministers besloten daarop
om een speciale kommissie in te stellen, de zogenaamde kommissie-Wiggers.
Deze kommissie moest adviseren over een eventuele bijstelling van de
bepalingen. Dit advies werd zomer 1986 uitgebracht.
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Opvallende verschillen met het oorspronkelijke uitrijverbod:
- geadviseerd wordt een geleidelijker gefaseerde invoering, waarbij de regels
na 4, resp. 8 jaar iets strenger worden. De derde en laatste fase zou moeten
ingaan in 1995;
- de kommissie ontwikkelt een bedrijfstechnische en een milieuhygiënische
variant, maar zelfs de milieuhygiënische variant is voor veel boeren soepeler
dan het oorspronkelijke voorstel.
Voor grasland zijn de voorstellen van de kommissie (6):

variant

fase 1 (vanaf 1987)

fase 2 (vanaf 1991)

fase 3 (vanaf 1995)

bedrijfstechnisch

uitrijverbod van 1 oktober

uitrijverbod van 1 oktober

als in fase 2

tot 1 december

tot 1 januari

uitrijverbod van 1 oktober

uitrijverbod van 1 oktober

uitrijverbod van 1 oktober

tot 1 december. Na 1 dec.

tot 1 januari. Na 1 jan.

tot 1 januari én uitrijverbod

niet uitrijden over sneeuw

niet uitrijden over sneeuw

over bevroren grond (inkl.

milieuhygiënisch

over sneeuwdek)

Voor maïsland en voor bouwland stelt de kommissie aparte regels voor.
Eind 1986 kwamen de betrokken ministers met hun eindvoorstel:
1. Het uitrijverbod wordt inderdaad in 3 fasen ingevoerd. Voorlopig is alleen de
eerste fase ingevuld (tot en met 1990).
2. Voor grasland is (voor deze eerste fase) globaal gekozen voor de
milieuhygiënische variant van de kommissie:
a. Niet uitrijden van 1 oktober tot 1 december.
b. Niet uitrijden over sneeuw van 1 januari tot 15 februari. Deze bepaling is
dus iets versoepeld in vergelijking met het advies van de kommissie; er is
van uitgegaan, dat in december de grond zelden zal zijn bedekt met vaste
sneeuw.
3. De regels voor grasland gaan pas in per 1 oktober 1988. een jaar later dan
oorspronkelijk de bedoeling was.
4. Voor maïsland en bouwland geldt voorlopig alleen een uitrijverbod voor
zandgronden.
Dit voorstel is overgenomen in het Besluit gebruik dierlijke meststoffen, dat
per 1 mei 1987 van kracht werd.
De regels voor de tweede en derde fase zullen naderhand worden vastgesteld,
mede aan de hand van resultaten van onderzoek. Wel is al bekend, dat de
ministers voor de tweede fase een algemeen uitrijverbod voor besneeuwde grond
overwegen. Ook is aannemelijk, dat de verbodsperiode dan met een maand zal
worden verlengd (tot 1 januari). Het onderzoek zal o.a. moeten uitwijzen, of een
algeheel uitrijverbod voor bevroren grond (dus ook niet-besneeuwde) haalbaar is.
De kans lijkt vrij groot, dat een dergelijk verbod op den duur (3e fase?) wel
wordt ingevoerd.
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3.2

Verschuivingen in bemestingsregime

Wat zijn nu de gevolgen van een uitrijverbod voor de Waterlandse
bemestingspraktijk?
Eerst gaan we in op de regels zoals die (waarschijnlijk) zullen gelden in de
eerste fase. Daarna behandelen we de gevolgen van een mogelijke toekomstige
verscherping van de regels.

3-2.1

Reaels

eerste fase

Om te beginnen bij de sneeuwbepalina: deze zal In Waterland weinig
verschuivingen veroorzaken. Over natte sneeuw (op niet-bevroren grond) wordt
ook nu maar zelden uitgereden, omdat de grond te weinig draagkracht heeft. Ook
over sneeuw op bevroren ondergrond wordt maar in een enkel geval uitgereden. In
dat geval dreigt immers het risiko van verbranding van de grasmat. Bovendien
gaat er mest verloren (gemakkelijke afspoeling bij dooi). Vaak wordt gewacht
met uitrijden tot de grond sneeuwvrij is (door wind en/of verdamping). Volgens
de huidige regels is uitrijden dan toegestaan.
Voor de vele veehouders die ook nu niet over sneeuw uitrijden, blijft alles dus
hetzelfde. Voor degenen die dat wel deden, betekent het dat ze minder tijd
hebben om hun mest kwijt te raken. Maar de meeste jaren is bevroren grond vaak
genoeg sneeuwvrij om de gewenste hoeveelheid mest te kunnen uitrijden (8). Ook
door de vroege einddatum van de sneeuwbepaling (15 februari) heeft deze weinig
invloed. Vaak is er de daaropvolgende weken immers nog voldoende (nacht)vorst
om te kunnen uitrijden.
Dan het uitrijverbod in oktober en november. In het vorige hoofdstuk zagen we,
dat er in deze maanden mest wordt uitgereden om verschillende redenen:
• op veel bedrijven met een gebouwde, maar beperkte mestopslag: om met een
lege opslag de winter te kunnen ingaan;
• op bedrijven zonder echte mestopslag (veel vaarbedrijven en de rijbedrijven
zonder gierkelder): omdat uitrijden nu eenmaal eens in de paar dagen móet
gebeuren.
Op de eerste groep bedrijven zal in de eerste fase van het uitrijverbod worden
geprobeerd om de kelders vóór 1 oktober leeg te hebben. Dit is op veel bedrijven
nu al het geval. Op sommige bedrijven zal wat extra drijfmest of gier worden
uitgereden in september. Als de draagkracht dat toelaat zal er ook in december,
na de verbodsperiode, wat meer drijfmest en gier worden uitgereden dan
voorheen. Dit omdat de maximale opslagkapaciteit vaak 2 à 3 maanden bedraagt,
net genoeg om de verbodsperiode te overbruggen. Weliswaar loopt op 1 oktober
het meeste vee nog buiten, en zal de opslag op 1 december dus vaak niet
helemaal vol zitten, maar toch zal de in die maanden geproduceerde mest worden
uitgereden om ruimte te scheppen voor het geval de vorst lang uitblijft. Doet
deze laatste situatie zich onverhoopt voor, dan ontstaat op een deel van deze
bedrijven een opslagprobleem: bij zeer late vorst is ca. 4 maanden opslag nodig.
Voor een deel van de tweede groep bedrijven betekent elk uitrijverbod een
probleem. Niet voor de vaste mest, maar voor de gier. Vaste mest kan op
rijbedrijven nagenoeg onbeperkt worden opgeslagen op het erf. Vaarbedrijven
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kunnen de vaste mest in oktober en november naar het land blijven varen, en
mogen deze daar weliswaar niet verspreiden, maar wel opslaan. De
opslagkapaciteit voor gier daarentegen is beperkt (afgedamde sloot) tot zeer
gering (aarden "put" langs slootkant). Relatief weinig problemen zijn te
verwachten voor de bedrijven waar de opslag zo weinig voorstelt, dat een groot
deel van de gier de sloot in loopt. Het gaat hier om ca. 5% van de Waterlandse
bedrijven. Hun bemestingspatroon verandert niet door een uitrijverbod; het
betekent alleen dat ze twee maanden lang weinig anders kunnen dan alle
geproduceerde gier de sloot in te laten lopen.
Veehouders die de gier opslaan in een afgedamde sloot, zullen dikwijls de opslag
moeten verruimen of de opslag moeten laten "overlopen", zodat ook hier de gier
terechtkomt in het oppervlaktewater. Na de verbodsperiode zal de gier zo snel
mogelijk worden uitgereden. Sommige bedrijven zullen daarvoor de vorst niet
afwachten.
In het kunstmestaebruik
verwachten.

3.2.2

Reaels latere

zijn in de eerste fase geen veranderingen

te

fasen

Zoals gezegd is te verwachten dat de huidige regels over enkele jaren (na 1990
of 1994) zullen worden aangescherpt. Duidelijke kanshebbers zijn:
1. verlenging verbodsperiode met 1 maand;
2. verbod op uitrijden over sneeuw, ongeacht de datum;
3. verbod op uitrijden over alle bevroren grond.
Hierna zullen de mogelijke gevolgen van deze maatregelen worden beschreven.
Omdat de eerste twee voor Waterland het minst ingrijpend lijken, worden deze
samen behandeld.

I.
Verlenging verbodsperiode en verscherping sneeuwbepaling
Een verlenging van de verbodsperiode tot 1 januari en verscherping van de
sneeuwbepaling versterken het beeld zoals dat voor de eerste fase is geschetst.
Voor zover er een drijfmest- of gierkelder aanwezig is, zal de kapaciteit
ternauwernood toereikend zijn. Desnoods kan de mestproduktie in de stal iets
worden beperkt door het vee wat langer buiten te laten. Omdat aan het eind van
de verbodsperiode de kelders op veel bedrijven toch aardig vol zullen zijn, zal er
sprake zijn van een uitrijpiek in de eerste helft van januari. Ook als nog mag
worden uitgereden over bevroren grond, zal vaak de vorst niet worden
afgewacht. Veel mest zal dan worden uitgereden over de meest draagkrachtige
en/of best bereikbare percelen. De minder draagkrachtige zullen pas worden
bemest wanneer het vriest.
Voor bedrijven zonder mestopslag blijft de situatie gelijk aan die tijdens de
eerste fase, met dien verstande dat nóg meer gier in het oppervlaktewater
verdwijnt.
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II.
Verbod uitrijden over bevroren grond
Een verbod op het uitrijden van dierlijke mest over bevroren grond betekent een
rigoureuze ingreep in de gebruikelijke bemesting. Zoals we zagen, wordt in
Waterland juist bij vorst volop uitgereden. Is uitrijden over bevroren grond niet
meer mogelijk, dan zijn verschillende reakties mogelijk:
a. vergroten van de opslagkapaciteit;
b. verbeteren van de draagkracht en de bereikbaarheid door:
- onderbemaling en drainage;
- aanleg van kavelpaden en/of dammen;
c. meer uitrijden vanaf de weg (dijken, wegbermen);
d. uitrijden over niet-draagkrachtige grond;
e. verkorten van de stalperiode;
f. omschakelen van drijfmest op vaste mest;
g. verkopen van vaste mest (gewild in o.a. de tuinbouw).
Op elk van deze keuzemogelijkheden gaan we nu nader in.
a. Veraroten opslagkapaciteit
In het bijzonder voor het uitrijden van vaste mest is voldoende draagkracht
vereist, omdat hierbij het land intensief wordt bereden (de spreidbreedte is niet
groter dan de wagenbreedte). Zonder vorst zijn, bij gunstige weers
omstandigheden, alleen de meest draagkrachtige percelen in de loop van maart
weer berijdbaar. Bij de minst draagkrachtige percelen is dit vaak pas in mei of
juni het geval! Wil men "verantwoord" bemesten, dan zal dus een
opslagkapaciteit nodig zijn van tenminste:
- 5 maanden voor bedrijven met veel land met betere draagkracht;
- ruim 6 maanden voor bedrijven met veel land met geringe draagkracht en/of
kontraktuele gebruiksbeperkingen.
Op bedrijven met voldoende opslag zal veel mest worden uitgereden in maart en
april, zodra het eerste land berijdbaar is. De bemesting verschuift dus van de
winter naar het vroege voorjaar. Vooral de meest draagkrachtige percelen zullen
worden bemest.
Maar op dit moment hebben de meeste bedrijven onvoldoende opslagkapaciteit.
Tegen de tijd dat de vorstbepaling van kracht wordt, zullen wel meer bedrijven
een toereikende opslag hebben, maar nog lang niet alle. Veel bedrijven die nu nog
helemaal geen (gebouwde) opslag hebben, zullen deze ook in de toekomst niet
bouwen, simpelweg omdat de ruimte ontbreekt en/of vanwege de vaak hoge
kosten. De jaarlijkse extra kosten van opslag gedurende de hele stalperiode
varieren van ƒ 15,- tot ƒ 30,- per m3. Meestal zal de opslag moeten worden
onderheid. De extra kosten daarvan komen op ca. ƒ 5,- per m3 per jaai (8). Voor
een doorsnee bedrijf zijn de jaarlijkse kosten van mestopslag al gauw
ƒ 10.000,-. Er kunnen wel WIR-premies en subsidies worden verkregen
(maximaal 25 à 30%). Maar vooral voor bedrijven met weinig uitzicht op
kontinuïteit - en daarvan zijn er nogal wat in Waterland - is (extra) mestopslag
een onrendabele investering. Het lijkt daarom aannemelijk, dat er ook over een
paar jaar vrij veel bedrijven zullen zijn met een tekort aan opslagkapaciteit.
Veel boeren rijden in het vroege voorjaar liever geen vaste mest uit over
maaipercelen. Daarom zullen percelen bestemd voor beweiding méér mest
krijgen. Een deel van de vaste mest zal worden opgespaard tot na de eerste
snede. In het algemeen zal de vorstbepaling op deze bedrijven leiden tot een
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koncentratie van de bemesting in het weideseizoen en tot een zwaardere
bemesting van draagkrachtiger percelen, met name percelen bestemd voor
beweiding. Meer bedrijven dan voorheen zullen niet alle mest kwijtraken in het
groeiseizoen.

Op sommige bedrijven wordt de opslagkapaciteit vergroot

b. Verbeteren draagkracht en bereikbaarheid
Sommige veehouders zullen er voor kiezen om niet te investeren in mestopslag,
maar in bemalingen, drainage, kavelpaden en/of dammen. Ook op die manier kan
immers de berijd- en bereikbaarheid worden verbeterd. Daardoor kan vaker over
niet-bevroren grond worden uitgereden, vooral in het vroege voorjaar, maar op
sommige percelen ook in de winter. Deze methode is minder bedrijfszeker dan
opslagvergroting: in natte winters zal het vaak moeilijk zijn om de mest
verantwoord uit te rijden. Maar met de subsidies die de ruilverkaveling biedt,
zal deze mogelijkheid voor sommigen toch aantrekkelijk zijn.
De jaarlijkse kosten van onderbemaling varieren van ƒ 50,- tot ƒ 250,- per ha (8).
Wordt ook drainage aangelegd, dan kunnen deze kosten oplopen tot ƒ 400,- per ha.
Omgerekend naar "afzetkosten" van mest betekent dat een jaarlijkse uitgave van
ƒ 10,- à 25,- per m3. Voor kleinere bedrijven met een lage veebezetting kan dat
oplopen tot wel ƒ 50,- per m3 (8). Investeren in ontwatering is dus vooral
aantrekkelijk voor bedrijven met een relatief hoge veebezetting.
Het plan voor de ruilverkaveling Waterland voorziet voor een deel van het blok in
een peilverlaging van 40 cm (tot 70 cm beneden maaiveld). In de overige
gebieden (o.a. alle reservaats- en beheersgebieden) mogen partikuliere
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onderbemalingen worden gesticht. In de Relatienotagebieden echter mag de
totale bemalen oppervlakte niet toenemen en wordt bemaling niet gesubsidieerd.
Drainage is toegestaan, behalve voor percelen waarop pacht- of
beheersbeperkingen rusten. Onderdeel van de ruilverkavelingswerken is ook de
aanleg van kavelpaden en dammen. Zo is voor het vaargebied in het Wormer- en
Jisperveld een ontsluitingsplan ontwikkeld.
Het is de vraag of boeren de ruilverkavelingswerken zullen afwachten, nu men op
korte termijn de bedrijfsvoering moet aanpassen aan de mestwetgeving. Nu al
maken verschillende bedrijven een voorzichtig begin met de drainage van enkele
percelen. De meeste partikuliere initiatieven zullen worden genomen buiten de
Relatienotagebieden. Daar zal in de maanden na de verbodsperiode veel mest
worden uitgereden over niet-bevroren grond. Vaak zal slechts een deel van het
land zijn ontwaterd en/of ontsloten, zodat de bemesting zich koncentreert op
deze percelen. Binnen Relatienotagebieden zijn minder mogelijkheden en zal het
bemestingspatroon ongeveer hetzelfde blijven.
c. Meer uitrijden vanaf de weo
Drijfmest en gier kunnen soms worden uitgereden vanaf de weg: over dijken en
wegbermen, maar ook over perceelsranden langs wegen (eventueel over een sloot
heen). Grote delen van de IJsselmeerdijk zijn verpacht aan boeren. Ze worden ook
nu al bemest vanaf de weg, omdat ze te steil zijn om te berijden met een
mesttank. Wegbermen zijn slechts incidenteel verpacht, maar worden dan vaak
wel bemest.
Omdat verharde wegen altijd draagkrachtig zijn, zal in de winter vaker vanaf de
weg worden bemest. Bij onvoldoende opslagkapaciteit is dat immers een
gemakkelijke en goedkope uitwijkmogelijkheid. Hiervan zal vooral gebruik
worden gemaakt in Waterland-Oost en Katwoude. Daar zijn de grootste
(verpachte) stukken dijk en de meeste ontsluitingswegen. De "velden" zijn intern
niet of nauwelijks ontsloten.
d- Uitrijden over niet-draaakrachtiae arond
Er is ook een groep veehouders die door de omstandigheden wordt gedwongen om
uit te rijden op ongeschikte tijdstippen en percelen. Het gaat hier om boeren die
de opslagkapaciteit niet (kunnen) uitbreiden en ook niet (kunnen) investeren in
kultuurtechnische werken. Dit kan zijn door gebrek aan ruimte voor mestopslag
(vaarbedrijven), maar vooral ook door gebrek aan financiële armslag.
Kan men de benodigde investeringen niet zelf bekostigen, dan wordt niet
gemakkelijk een lening verkregen. En zou dat wel lukken, dan zijn de jaarlijkse
lasten (zie onder a) vaak moeilijk op te brengen.
De keuze is dan: stoppen of toch maar uitrijden over niet-draagkrachtige grond?
Voor de bedrijven zonder gebouwde opslag betekent dit een verscherping van de
eerder geschetste situatie:
- de gier kan men niet kwijt;
- vaste mest kan men 's winters eigenlijk niet anders uitrijden dan over
bevroren grond (intensieve berijding). De hele produktie moet dus worden
opgeslagen op het erf of op het land. Maar op veel bedrijven zal niet alle vaste
mest kunnen worden uitgereden in het groeiseizoen.
Is de (gebouwde) opslag te krap, dan moet in de winter worden uitgereden over
niet-bevroren grond. Dat zal bij voorkeur gebeuren op de meest draagkrachtige
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percelen. Er zal dus in een relatief korte periode veel mest worden uitgereden
over weinig land.
e. Verkorten van de stalperiode
Een andere manier om opslagproblemen te voorkomen is beperking van de
mestproduktie in de stal. Dit is mogelijk door de stalperiode te bekorten. Het
vee moet dan eerder in het voorjaar of later in het najaar worden geweid, al is
het alleen maar overdag. Ook nu al proberen de veehouders om de relatief korte
weideperiode te verlengen. Weersomstandigheden en grasgroei laten verdere
verlenging maar zelden toe. Daarom zullen weinig boeren kiezen voor deze
methode.
f. Omschakelen van drijfmest op vaste mest
Bedrijven met drijfmest kunnen ook besparen op de opslagkapaciteit door over
te stappen op gescheiden mestbewaring. De produktie aan gier bedraagt namelijk
maar de helft van die aan drijfmest, terwijl de vaste mest kan worden
opgeslagen in de open lucht (mestplaat). Omschakeling is mogelijk bij
nieuwbouw (ook bij loopstal mogelijk), maar ook door ombouw van bestaande
stallen. Dit laatste is vooral interessant voor grupstalbedrijven met een
drijfmestkelder: de mestkelder wordt dan gierkelder. Het uitmesten van de stal
kan tegenwoordig goed worden gemechaniseerd en kost dan minder arbeid dan
vroeger.
Op dit moment lijkt er al sprake van een lichte tendens in de richting van
gescheiden mestbewaring. Het uitrijverbod zou omschakeling kunnen versnellen.
Arbeidstechnisch nadeel is echter, dat bij het uitrijverbod juist vaste mest de
meeste problemen geeft in het groeiseizoen. De animo voor gescheiden
mestbewaring zal daarom ook worden bepaald door de mogelijkheden voor
verkoop van vaste mest (zie ook onder g). Uitgaande van voldoende
opslagkapaciteit bij nieuwbouw of ombouw, zullen de gevolgen voor het
bemestingspatroon gelijk zijn aan die genoemd onder a: verschuiving van het
uitrijden naar het (vroege) voorjaar en de meest draagkrachtige percelen.
g. Verkopen van (vaste) mest
Vaste mest is (vrij) gemakkelijk te verkopen. Vooral uit de akker- en tuinbouw
is er veel vraag naar. Nu al zijn er enkele bedrijven die een deel van hun mest
verhandelen. Verkoop wordt noodzakelijker naarmate de bemesting sterker
wordt gekoncentreerd in het groeiseizoen en meer bedrijven niet langer al hun
vaste mest in deze periode kwijt kunnen. Als er vaste mest wordt verkocht, zal
er ter kompensatie wat meer kunstmest worden gestrooid. Daarmee hangt de
financiële aantrekkelijkheid van verhandeling af van de kunstmestprijzen en de
verkoopprijs van vaste mest. Op dit moment zijn de kunstmestprijzen vrij laag.
De prijs van vaste mest is nog redelijk, maar kan gaan dalen als in de toekomst
het aanbod toeneemt en de vraag afneemt (met name door de toename van de
substraatteelt in de glastuinbouw). Op dit moment is verhandeling lonend.
Daarom is te verwachten dat dit de komende jaren op grotere schaal gaat
plaatsvinden.
Verkoop heeft tot gevolg dat er in het groeiseizoen minder vaste mest wordt
uitgereden, maar meer kunstmest. Deze verschuiving zal zich vooral voordoen in
de vaargebieden, waar op relatief veel bedrijven vaste mest wordt geproduceerd
en waar het gebruik van deze mest veel arbeidsintensiever is dan dat van
kunstmest.
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Samenvattend:
1. De regels voor de eerste fase zullen lichte uitrijpieken veroorzaken vlak vóór
en vlak na de verbodsperiode.
2. Opslagproblemen ontstaan:
a. bij late vorst (risiko dat na de verbodsperiode niet kan worden uitgereden);
b. op bedrijven zonder gebouwde mestopslag (met name vaarbedrijven).
3. Van de mogelijk later in te voeren regels is een uitrijverbod voor bevroren
grond het meest ingrijpend. Dat zal leiden tot (een kombinatie van) de
volgende reakties:
a. Vergroten opslagkapaciteit. Hierdoor verschuift de bemesting van de
winter naar het voorjaar. De meeste mest zal gaan naar beter
draagkrachtige percelen en - in het geval van vaste mest - naar percelen
bestemd voor beweiding.
b. Verbeteren draagkracht en ontsluiting. Buiten de Relatienotagebieden zal
hierdoor de bemesting zich in de winter en het vroege voorjaar
koncentreren op de ontwaterde percelen.
c. 's Winters vaker bemesten vanaf de weg. Dijkvakken, wegbermen en
"ontsloten" perceelsranden zullen relatief veel mest krijgen.
d. Uitrijden over minder draagkrachtige grond. Er zal dan in korte tijd veel
mest worden uitgereden over het weinige land met nog redelijke
draagkracht.
e. Omschakelen van drijfmest op vaste mest en gier. Hierdoor verschuift de
bemesting van de winter naar het vroege voorjaar.
f. Verkopen van vaste mest. Hierdoor zal er in het groeiseizoen minder vaste
mest, maar meer kunstmest worden uitgereden.
In Waterland-Oost zal relatief vaak worden gekozen voor de mogelijkheden a,
b en c. In Waterland-West en het Wormer- en Jisperveld zal eerder worden
gekozen voor d en f.
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4. GEVOLGEN UITRIJVERBOD VOOR
LANDBOUW, MILIEU EN NATUUR

In het vorige hoofdstuk is een aantal te verwachten verschuivingen in het
bemestingsregime beschreven. Welke gevolgen hebben deze verschuivingen nu
voor bedrijf en bedrijfsvoering? En welke voor natuur en milieu? Over al deze
gevolgen gaat dit hoofdstuk.
Enkele opmerkingen vooraf:
1. De meeste aandacht wordt besteed aan situaties waarbij uitrijbeperkingen
knelpunten zullen veroorzaken. Daarbij is ook rekening gehouden met de
verwachte verscherping van de regels, met name met een uitrijverbod voor
bevroren grond.
2. Er geldt geen uitrijverbod voor snijmaïs op veengrond. Het lijkt dus aantrek
kelijk om grasland om te zetten in maïsland. Toch verwachten we dat de
Waterlandse grond grotendeels in gebruik zal blijven als grasland:
• Op de meeste percelen laat de geringe draagkracht berijding door een
zware maïshakselaar niet toe.
• De benodigde machines moeten van loonwerkers buiten de streek komen.
• De meeste veehouders hebben geen ervaring met maïsteelt.
3. Wat betreft milieu-aspekten wordt vaak onderscheid gemaakt tussen
uitspoeling, afspoeling en vervluchtiging van meststoffen. Op veengrasland is
de kans op uitspoeling van meststoffen aanmerkelijk kleiner dan op andere
grondsoorten en bij andere vormen van grondgebruik (6). Dit geldt zeker in
situaties als de Waterlandse, waar de veebezetting relatief laag is.
De nitraatuitspoeling is van weinig betekenis, omdat in de ondergrond sterke
denitrifikatie optreedt. Het fosfaatbindend vermogen van veengrond is
waarschijnlijk vrij gering, maar de belasting van het grondwater zal beperkt
zijn omdat nooit grote hoeveelheden fosfaat op het land zijn en worden
gebracht.
Het gaat dus vooral om afspoeling en ammoniakvervluchtiging: de belasting
met meststoffen van oppervlaktewater en lucht. Wat betreft het polderwater
zien we in Waterland - evenals in de rest van Noord-Holland - koncentraties
aan nitraat en fosfaat die (soms ver) uitstijgen boven de milieunorm (20).
Hierna besteden we aandacht aan de belangrijkste gevolgen van het uitrijverbod.
Steeds worden voordelen en nadelen beschreven, zowel voor de landbouw als
voor milieu en natuur.
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4.1

Koncentratie uitrijden in kortere periode(n)

Door een uitrijverbod verschuiven de bemestingsaktiviteiten in de tijd. Vooral in
het groeiseizoen zal meer mest worden uitgereden. Maar sommige bedrijven
zullen ook in de winter blijven uitrijden. Aan deze ontwikkelingen besteden we
apart aandacht.

4.1.1

Groeiseizoen

Bij een uitrijverbod in het najaar, en nog veel meer bij een uitrijverbod over
bevroren grond, zal het uitrijden worden gekoncentreerd in het groeiseizoen
(april-september). Vóór de verbodsperiode, in september, zal de opslag zoveel
mogelijk leeg worden gereden. De najaars- en winterproduktie zal voor een groot
deel worden uitgereden in voorjaar en zomer.
Voor de landbouw heeft dit de volgende voordelen:
• De kunstmestgift kan omlaag. Wordt dierlijke mest uitgereden in voorjaar en
zomer, dan worden de mineralen beter benut dan wanneer wordt uitgereden in
het najaar (7,13,19).
Bij de dosering van kunstmest houden nog weinig boeren rekening met de
mineralenaanvoer via dierlijke mest. Blijft men evenveel kunstmest strooien,
dan is er uiteraard geen voordeel.
• Minder kans op uitvriezen van de grasmat in de winter. Door de verbodsperiode
in het najaar wordt er eerder gestopt met uitrijden dan nu vaak het geval is.
Dat komt de winterhardheid van het gras ten goede. Weliswaar zal eind
september wat meer mest worden uitgereden, maar het effekt daarvan op de
grasgroei is niet van lange duur.
• Minder kans op onkruidgroei. Sommige graslandonkruiden groeien in het najaar
langer door dan gras. Deze worden bevoordeeld door een late bemesting en
hebben het volgende voorjaar een voorsprong. Door de verbodsperiode wordt de
voorsprong verkleind. Doordat de grasmat minder snel uitvriest, krijgen
onkruiden bovendien minder kans om zich te vestigen op opengevallen plekken.
Ook voor milieu en natuur zijn er voordelen:
• Iets minder nitraatuitspoeling in najaar en winter. Dit effekt is beperkt,
omdat de nitraatuitspoeling naar diepere lagen ook nu al gering is vanwege de
vaak hoge grondwaterstand. Bovendien is er in najaar en winter sprake van
een vertraagde mineralisatie van organische stof en van een verhoogde
denitrifikatie tot stikstof- en lachgas (N2 en N2O) (6).
• Minder afspoeling van meststoffen, vooral nitraat en fosfaat:
- minder oppervlakkige afspoeling. Bij hoge grondwaterstanden kan, vooral in
december en november, een aanzienlijk deel van het neerslagoverschot
oppervlakkig worden afgevoerd (6). In Waterland wordt deze afspoeling
overigens al beperkt door de holle ligging van veel percelen.
- minder ondergrondse afspoeling (zijwaartse stroming over de dan bolle
grondwaterspiegel) naar het slootwater in najaar en winter.
• Minder ammoniakvervluchtiging in najaar en winter, wanneer de ammoniak
schade aan bomen en planten het grootst is (21). De vermindering is het
grootst als ook niet meer over bevroren grond mag worden uitgereden. Bij
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vorst gaat namelijk
vochtigheid.

veel ammoniak

verloren, o.a. door de lage lucht

Maar een koncentratie van het uitrijden in het groeiseizoen heeft ook veel
nadelen. Voor de landbouw zijn dat:
• Een grotere arbeidspiek in het groeiseizoen en (nog) minder mogelijkheden om
de arbeid te spreiden. De werkbare periode is in Waterland al relatief kort en
daardoor druk.
Dit knelt in het bijzonder voor bedrijven die beperkingen hebben in pacht- of
beheerskontrakten. Voor de percelen waar geen werkzaamheden mogen worden
uitgevoerd in het broedseizoen van weidevogels (vaak tot ca. 15 juni) wordt
het uitrijverbod in feite verlengd tot de zomer. Bedrijven waar deze
beperking maar voor een deel van de grond geldt, zullen meer mest gaan
uitrijden op percelen waarop geen beperking rust. Maar op bedrijven met veel
beperkte grond wordt de bemesting gekoncentreerd in slechts enkele maanden
(half juni-september).
• Op bedrijven met vaste mest is er meer kans op verontreiniging van het
ruwvoer. Door genoemde verschuiving zal er in het groeiseizoen meer vaste
mest moeten worden uitgereden. Veel veehouders brengen deze mest dan
liever niet op maaipercelen, omdat er dan stroresten in het ruwvoer terecht
kunnen komen (langzame vertering). Willen ze alle vaste mest aanwenden op
het eigen land, dan zullen ze dit risiko voor lief moeten nemen ôf de
bemesting koncentreren op de weidepercelen.
• Meer dierlijke mest in het groeiseizoen en mogelijke koncentratie op de
weidepercelen brengt risiko's met zich mee (1):
- meer smaakbederf van het gras (alle mestsoorten);
- meer schade door verbranding (drijfmest en gier);
- langzamer grasgroei door beschaduwing (drijfmest);
- meer kans op eiwitvergiftiging van de koeien (trommelzucht) als deze met
het gras teveel onverteerde mest opeten;
- meer kans op kopziekte bij het vee door een overmaat aan kali (zeker in de
droogmakerijen, waar door zoute kwel van nature al zeer hoge
kaliumgehalten kunnen voorkomen). Vereiste remedie: extra magnesium
bemesting.
In het geval van drijfmest en gier zijn al deze risiko's te beperken door te
verregenen, in te regenen of te injekteren. De eerste twee methoden kosten
extra arbeid. Bovendien is beregening in Waterland alleen gunstig in droge
zomers. Mestinjektie voldoet (nog) niet op veengronden en vereist bovendien
een vrij zware transportkombinatie.
• Veel bedrijven zullen te weinig mogelijkheden hebben om al hun mest
verantwoord kwijt te raken in voorjaar en zomer. Er doet zich dan een
vreemde situatie voor: hoewel de mestproduktie per ha in Waterland relatief
laag is, ontstaat op een aantal bedrijven een struktureel mestoverschot. Dat
betekent extra mesttransport uit Waterland. Weliswaar is vaste mest op dit
moment goed te verhandelen, al zal de markt de komende jaren krapper
worden. Maar de vraag naar rundveedrijfmest is beperkt. Afzet buiten
Waterland zal daarom kosten met zich meebrengen. Verkoop van vaste mest
komt nu al voor bij gebrek aan uitrijmogelijkheden. Dit zal zich in
toenemende mate voordoen, met name in Relatienotagebieden, en het sterkst
in vaargebieden: daar is de bemesting het meest arbeidsintensief,
Ook vanwege de gunstige invloed van vaste mest op de bodemstruktuur (13) is
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Uitrijden van vaste mest: arbeidsintensief

het verdwijnen van vaste mest uit Waterland te betreuren. Bovendien
verscherpt dat het landelijke overschotprobleem.
• Sommige beheers- of pachtbepalingen (bijvoorbeeld verplichting om stalmest
uit te rijden vóór 15 maart) zijn niet meer uitvoerbaar, tenzij wordt
uitgereden over niet-draagkrachtige grond.

Ook voor natuur en milieu heeft de koncentratie nadelen• Meer ammoniakvervluchtiging in voorjaar en zomer omdat wordt uitgereden
bij een gemiddeld hogere temperatuur. De grootste ammoniakvervluchtiging
treedt op bij zonnig, winderig weer (6). Tegenover dit milieunadeel staat een
natuurvoordeel: in het groeiseizoen berokkent ammoniak de natuur minder
schade.
• Meer stank (toenemende emissie van ammoniak en stankstoffen uit de mest)
in het rekreatieseizoen. Daar tegenover staat een wat snellere afbraak van
stankstoffen door de hogere temperatuur in deze periode (12).
• Meer schade aan weidevogellegsels. Op percelen zonder "uitrijverbod" in
beheers- of pachtkontrakt wordt meer mest uitgereden in het broedseizoen
(april/mei).
• Voorschriften in natuurbeschermings-pachtkontrakten ten aanzien van het
uitrijden van (vaste) mest in de winter zijn niet meer uitvoerbaar. Dit kan
nadelig zijn voor de weidevogels ten bate waarvan zulke bepalingen zijn
opgenomen.
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• De animo voor zwaar beheer in beheersovereenkomsten kan afnemen. De
bemestingsbepalingen van het zwaar beheer betekenen immers een verlenging
van het uitrijverbod tot in juni. Dit kan verschillende gevolgen hebben:
- De animo voor de beheersovereenkomst als geheel loopt terug, omdat het
beheersplan uitgaat van een minimum van 30% zwaar beheer van de totale
beheersoppervlakte per bedrijf.
- Het beheer wordt "uitgehold" omdat steeds meer boeren gebruik gaan maken
van de ontheffingsbepaling die de mogelijkheid biedt om voor slechts één
perceel zwaar beheer (met vastgestelde maaidatum) af te sluiten.
• Op bedrijven met vaste mest ontstaan minder gunstige vestigings
voorwaarden voor weidevogels. Vaste mest kan immers een positief effekt
hebben op weidevogels (11), maar zal minder en later worden uitgereden:
- Zoals gezegd zullen delen van Waterland weinig of geen vaste mest meer
krijgen vanwege de verhoogde arbeidspiek. Nu al manifesteert zich dit
verschijnsel plaatselijk in enkele reservaatsgebieden (bijvoorbeeld in het
llperveld). De sterkste uitbreiding is te verwachten in Relatienotagebieden,
waar de werkbare periode het kortst is, en met name in vaargebieden. Maar
ook in andere gebieden zal gemiddeld minder vaste mest worden uitgereden.
In de praktijk blijkt de "weidevogelwaarde" van langdurig onbemeste grond
sterk terug te lopen.
- Wordt nog wel vaste mest uitgereden, dan gebeurt dit in of na de broedperiode van weidevogels. Er is dan niet of nauwelijks meer sprake van een
mogelijk gunstig effekt op de vestiging van weidevogels.
• Mogelijk minder goede voorwaarden voor wilde planten op de slechtst
bereikbare percelen. Deze zullen namelijk helemaal niet meer worden bemest.
En ook voor botanisch beheer van grasland is (lichte) bemesting vaak gunstig
(11).

• Groter risiko van graslandvernieuwing en/of scheuren van grasland. In dat
geval is het immers mogelijk om in korte tijd veel mest in te werken. Dit
veroorzaakt niet alleen relatief veel uit- en afspoeling en ammoniakvervluchtiging, maar is ook ongunstig voor de graslandvegetatie en voor
vestiging van weidevogels (o.a. onrust in het broedseizoen).

4.1.2

Winter

Veel bedrijven zullen (voorlopig) toch ook in de winter uitrijden wanneer het
niet vriest:
- Het is onwaarschijnlijk dat alle Waterlandse bedrijven op korte termijn
voldoende opslagkapaciteit zullen hebben om de hele stalperiode te over
bruggen. Bij een uitrijverbod in het najaar (eerste fase) zal op veel bedrijven
met een beperkte opslag (2 à 3 maanden) de vorst niet worden afgewacht om
uit te rijden (§ 3.2).
- Bij een uitrijverbod voor bevroren grond zal op sommige bedrijven met een
royale opslag (5 à 6 maanden) toch in de winter worden uitgereden om het
risiko te verkleinen dat men niet alle mest kwijt raakt in het groeiseizoen.
Er zal vooral worden uitgereden op beter berijd- en bereikbare percelen (zie §
4.2). Samen beslaan deze nu ongeveer 1/3 van het gebied. De rest van de percelen
heeft een hoog peil en is in principe niet berijdbaar in januari en februari (25).
Sommige bedrijven hebben helemaal geen draagkrachtige grond en hebben dus
geen keuze. Bedrijven met een deel draagkrachtige grond kunnen de mest
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eventueel hierop "dumpen". Maar dat kan nadeliger zijn voor de grasmat dan
uitrijden over minder draagkrachtig land. Daarom zal (ook) worden gekozen voor
deze laatste mogelijkheid.
Voor de landbouw heeft uitrijden over minder of niet-draagkrachtige grond de
volgende nade'en:
• Zodebeschadiging en opbrengstderving.
• Extra arbeid en kosten voor graslandvernieuwing.
• Struktuurbederf: wordt op veengrond de toplaag doorbroken, dan is de
draagkracht voor langere tijd verdwenen.
Deze nadelen zijn enigszins te beperken door gebruik van dubbellucht of extra
brede banden. De laatste worden nog maar weinig gebruikt. Voornaamste reden
zijn de hoge kosten (ƒ 15 à 20.000,- voor vier wielen). Overigens is er bij
stalmestverspreiders vaak maar weinig ruimte voor montage van brede banden.
Ook voor natuur en milieu zijn er nadelen aan zodebeschadiging en struktuur
bederf:
• De opengereden plekken (sporen) worden bezet door onkruiden, die vaak
worden bestreden met chemische middelen.
• Er zal vaker graslandvernieuwing worden toegepast. Dat is nadelig voor
weidevogels en graslandvegetatie.
• Ernstige spoor- en piasvorming draagt niet bij aan de schoonheid van het
Waterlandse landschap. Bovendien wordt veel bagger de weg op gereden. Dat
kan lastig zijn voor rekreanten en overig verkeer.

4.2

Koncentratie op kleiner aantal percelen

Zoals gezegd zal bij een uitrijverbod voor bevroren grond met uitrijden niet
altijd worden gewacht tot de zomer. Werden voor het uitrijden over bevroren
grond in eerste instantie vaak de minder draagkrachtige percelen uitgekozen, bij
een uitrijverbod voor bevroren grond zullen juist de beter berijd- en bereikbare
worden bemest. Dit zijn ook vaak de percelen die het meest intensief worden
beweid.
Deze koncentratie heeft verschillende nadelen.
Voor de landbouw zijn dat:
• Ook op deze percelen meer risiko van smaakbederf, zodebeschadiging en
opbrengstderving (vertraagde grasgroei). In het vroege voorjaar zijn de
risiko's echter kleiner dan bij bemesting in de zomer.
• Verminderde draagkracht van de zode als (te) veel vaste mest wordt
uitgereden. Het organische stof-gehalte van de bovengrond wordt dan te hoog.
• Op veel bedrijven moet meer kunstmest worden aangekocht. Op percelen waar
veel dierlijke mest wordt gebracht zal de benutting niet optimaal zijn en zal
ook nog wat kunstmest worden gestrooid. Op de overige percelen zal het
"tekort" aan dierlijke mest worden gekompenseerd met (extra) kunstmest.

30

En voor natuur en milieu:
• Toenemende verschillen in intensiteit van het graslandgebruik wat betreft
organische mest:
- Reeds extensief gebruikte (maai)percelen zullen (nog) minder dierlijke mest
krijgen. Zoals we eerder schreven, is de kans reëel dat sommige grond (met
name vaarpercelen) weinig of geen dierlijke mest meer krijgt, ook niet van
weidend vee. Mogelijke botanische voordelen (verschraling) zullen beperkt
zijn, omdat dierlijke mest vaak zal worden vervangen door kunstmest.
- Reeds intensief gebruikte percelen krijgen méér mest. Plaatselijk kan
overbemesting optreden, waardoor afspoeling en ammoniakvervluchtiging
toenemen.
• De kans is groot dat dijken en wegbermen veel intensiever zullen worden
bemest (§ 3.2.2). Dit vergroot de af- en uitspoeling van meststoffen. Zeker in
het geval van wegbermen zal dit ook ten koste gaan van de flora.

4.3

Aanpassingsinvesteringen

Tenzij wordt gekozen voor afvoer van mest naar elders, zal binnenkort ieder
bedrijf voldoende opslag nodig hebben om in ieder geval een uitrijverbod van 2 à
3 maanden in het najaar te kunnen overbruggen. Veel bedrijven hebben dat al. Pas
voor de periode daarna wordt de afweging interessant: investeren in (extra)
opslagkapaciteit of in ontwatering en ontsluiting?
Komplicerende faktor is, dat niet alleen het uitrijverbod gevolgen heeft voor de
mestopslag. Er is namelijk ook een Hinderwet-maatregel in voorbereiding die
voorschriften bevat ten aanzien van de opslagvoorziening. Waar nodig zal
hiermee in dit verhaal rekening worden gehouden.
Vergroting van de opslagkapaciteit zal in het algemeen alleen nodig zijn voor
drijfmest en gier. De opslag van vaste mest is op rijbedrijven meestal wel
toereikend voor de hele stalperiode. De mesthoop moet dan alleen wat vaker
worden omgezet. Veel vaarbedrijven kampen voor de vaste mest met een struktureel opslagprobleem.
Ten aanzien van drijfmest en gier ontstaat de volgende situatie:
a. Bedrijven zonder (gebouwde^ mestopslag worden gedwongen tot de bouw van
een opslagvoorziening. Niet alleen door het uitrijverbod, maar ook door
milieuhygiënische bepalingen krachtens de Hinderwet. Deze bedrijven
overtreden nu eigenlijk al de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, maar het
Hoogheemraadschap heeft een bepaalde overgangstermijn toegestaan. Wel is
te verwachten, dat de kontrole op overtredingen strenger zal worden
naarmate de "invulling" van de mestwetten vordert. Vaak gaat het hier om
vaarbedrijven, waar het erf weinig of geen ruimte biedt voor gieropslag.
Bovendien gaat het vaak om kleinere bedrijven, die weinig financiële armslag
hebben. Uit saldoberekeningen blijkt, dat het arbeidsinkomen in Waterland
relatief laag is, van de kleinere bedrijven zelfs negatief (15). En deze
bedrijven zijn niet echt geholpen met een kleine uitbreiding. Als eenmaal een
gieropslag wordt gebouwd, kan dat beter meteen een grote (ca. 6 maanden)
zijn. Kreëren van voldoende opslagkapaciteit kan dus niet alleen lastig zijn
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vanwege de beperkte ruimte, maar kan bovendien het failliet betekenen van
het bedrijf.
b. Bedrijven met een beperkte opslagkapaciteit (2 à 3 maanden; dit zijn o.a. veel
bedrijven met drijfmest) kunnen de verbodsperiode in het najaar wel
overbruggen, maar niet een uitrijverbod voor bevroren grond. Zij kunnen
kiezen: opslag bouwen of zorgen dat hun land 's winters beter bereik- en
berijdbaar is, zodat buiten vorstperioden mest kan worden uitgereden.
Sommige bedrijven hebben inmiddels extra opslag gebouwd. Dat kost al gauw
enkele tienduizenden guldens. Met dat geld kun je ook een deel van het land
ontwateren en/of beter ontsluiten. Op dit moment kiest nog maar een enkele
veehouder voor deze weg, maar dat aantal zal zeker toenemen. Drainage is
alleen zinvol als het bemalingspeil minimaal 1 m beneden maaiveld is en zal
dus alleen worden toegepast op bedrijven die door partikuliere onderbemaling
zo'n peil kunnen bereiken (de blokbemaling komt bij de ruilverkaveling tot
maximaal 0,7 m beneden maaiveld). Maar peilverlaging is voordelig voor méér
dan alleen bemesting.
In Relatienotagebieden is ontwatering maar beperkt toegestaan. Beperkte
ontsluiting (kavelpad, dam) mag wel, maar zal niet voldoende zijn om
's winters te kunnen uitrijden. Voor bedrijven met veel grond in Relatienotagebied rest dus slechts de mogelijkheid van opslagvergroting. En wil men
meer land verantwoord berijden, dan is een forse vergroting vereist: zodra de
draagkracht berijding toelaat, mag men immers (een deel van) het land niet
meer berijden vanwege pacht- of beheersbepalingen met betrekking tot de
broedperiode. Deze bedrijven moeten dus een periode overbruggen van
tenminste 8 maanden. Tenzij er mest wordt verkocht, hebben deze bedrijven
dus opslagkapaciteit nodig voor de gehele stalperiode (6 à 7 maanden).
c. Bedrijven met vaste mest en gier hebben minder (extra) gebouwde
opslagkapaciteit nodig dan bedrijven met drijfmest. Om te besparen op
opslagkosten zou weer vaker kunnen worden gekozen voor een systeem van
vaste mest, zeker nu het uitmesten goed kan worden gemechaniseerd. Dit kan
aantrekkelijk zijn bij nieuwbouw, maar ook door ombouw (renovatie) van een
bestaande (grup)stal (zie hoofdstuk 3).
Verwachte aanpassingsinvesteringen zijn dus:

1- Vergroting opslagkapaciteit
Relatief forse investeringen zijn vereist voor bedrijven zonder gebouwde opslag
(vooral vaarbedrijven) en voor beheersbedrijven (extra lang "uitrijverbod").
Voordeel hiervan voor de landbouw:
• Er kan worden uitgereden op momenten dat de draagkracht het toelaat en dat
de mineralenbenutting optimaal is.
Voordelen voor het milieu:
• Minder struktuurbederf, afspoeling en ammoniakvervluchtiging in najaar en
winter.
• Minder lozing van mest op het oppervlaktewater door bedrijven die nu geen
(gebouwde) mestopslag hebben.

32

Maar er zijn ook nadelen. Voor de landbouw:
• Hoge lasten (zie § 3.2.2). Sommige bedrijven zullen deze niet of nauwelijks
kunnen opbrengen.
• Grotere arbeidspiek in het groeiseizoen, althans als (ondanks de toereikende
opslag) wordt gewacht met uitrijden tot het voorjaar.
En voor het milieu:
• Meer bewaringsverliezen:
- vaste mest wordt opgeslagen in de open lucht. Hoe langer de bewaringsduur,
hoe meer ammoniak er vervluchtigt en hoe meer mineralen er uitspoelen uit
de mesthoop. Op de meeste bedrijven wordt het mestwater (persvocht +
doorsijpelend hemelwater) niet opgevangen. Om de mest van de hele
stalperiode te kunnen opslaan, moet de mesthoop vaker worden omgezet. Dit
geeft veel extra ammoniakvervluchtiging.
- ook uit onoverdekte drijfmestsilo's en -putten vervluchtigt veel ammoniak.
De verliezen worden enigszins beperkt door de drijflaag (koek) die zich op
de mest vormt. Hoe groter de opslag, hoe groter het vervluchtigingsoppervlak. Bovendien zal bij een groter mestvolume wat vaker worden
gemixt. Ook dat veroorzaakt een toename van de ammoniakvervluchtiging.

2. Partikuliere onderbemalina. drainage en/of ontsluiting
Voor deze weg zal waarschijnlijk worden gekozen door sommige bedrijven in
Waterland-Oost.
Voordelen voor de landbouw:
• Betere bereikbaarheid van (een deel van) het land.
• Hogere grasproduktie.
• De kunstmestgift kan omlaag, doordat bij ontwatering de mineralisatie van
organisch gebonden stikstof toeneemt. Bovendien zal juist op de ontwaterde
percelen veel dierlijke mest worden uitgereden. Waar dit het geval is, kan
worden volstaan met een zeer lage kunstmestgift.
• Minder mestproduktie op stal, omdat ontwaterde percelen langer kunnen
worden beweid. Dat is dus een opslagvoordeel.
En voor het milieu:
• Minder afspoeling van meststoffen door een lagere grondwaterstand.
Nadelen voor de landbouw zijn echter:
• Versnelde inklinking van het veen, waardoor het maximale effekt maar van
korte duur is.
• De eerste jaren meer kans op droogteschade in de zomer.
• Voorzieningen nodig voor veedrenking. Het vee kan namelijk niet meer uit de
sloot drinken.
• Er zal vaker vee te water raken, tenzij er meer rasters worden geplaatst.
• Meer kosten voor onderhoud sloten, dammen en duikers.
En voor natuur en milieu:
• Bij peilverlaging neemt de mineralisatie toe, en daarmee het risiko van
uitspoeling van nitraat en fosfaat.
• Lage peilen zijn ongunstig voor veel vogel- en plantesoorten die nu nog in
Waterland voorkomen.
• Door verbeterde ontsluiting kan het graslandgebruik worden geïntensiveerd op
een deel van de percelen die nu extensief worden gebruikt. Ook dat kan
ongunstig zijn voor natuurwaarden.
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3. Omschakeling van roostervloer op gescheiden mestbewarinçi
Voordelen van omschakeling naar vaste mest voor de landbouw:
• Minder opslagkapaciteit nodig voor gier dan voor drijfmest, dus minder
investeringskosten. Gaan we er van uit, dat afdekking van de vaste mestopslag voorlopig niet wordt verplicht, dan moet wel worden gerekend met
extra opslagkapaciteit voor regenwater dat via de mesthoop in de gierkelder
terecht komt.
• Vaste mest is desgewenst gemakkelijk verhandelbaar.
• Vaste mest heeft een gunstig effekt op de bodemstruktuur (11, 13).
En voor natuur en milieu:
t Vaste mest kan een positief effekt hebben op de vestiging van weidevogels
(11).

• Vaste mest en gier geven tesamen waarschijnlijk een kleiner
afspoelingsrisiko dan drijfmest:
- In vaste mest zijn de mineralen (vooral N en P) beter gebonden aan de
organische stof. Zo is de minerale stikstoffraktie in vaste mest minder dan
de helft van die in drijfmest (7). Maar het voordeel vermindert naarmate de
vaste mest langer op het land ligt. Dat is vooral in de winter het geval,
wanneer de vertering langzamer verloopt en de mest soms langs de rand
van het perceel wordt "opgeslagen".
- De gier kan voldoende lang worden opgeslagen en zal dus pas in het
voorjaar worden uitgereden. Er is dan weinig verschil in afspoeling tussen
gier en drijfmest.
• De ammoniakvervluchtiging uit vaste mest en gier is waarschijnlijk minder
dan uit drijfmest. Dat geldt in ieder geval voor het uitrijden, maar mogelijk
ook voor de bewaring (12). De meeste vluchtige stikstof zit namelijk in de
gier. Door het hoge watergehalte wordt gier gemakkelijk opgenomen door de
grond, althans zolang deze niet bevroren is.
Maar er zijn ook nadelen. Voor de landbouw:
• Een vaste mest-systeem is gebaseerd op dagelijkse stroverstrekking, en dat
kost arbeid en geld. Stro is de laatste jaren duurder geworden.
• Uitrijden van vaste mest is bewerkelijk. Wil men alle vaste mest kwijtraken
op het eigen land, dan zal dat met het uitrijverbod niet meevallen
(arbeidspiek in groeiseizoen).

4.4

Koriklusies

Samenvattend kunnen we het volgende konkluderen:
1. Door het uitrijverbod wordt de bemesting niet alleen sterk gekoncentreerd in
het groeiseizoen, maar ook op de beter draagkrachtige percelen. Bovendien
noodzaakt het in veel gevallen tot aanpassingsinvesteringen.
2. Het belangrijkste winstpunt van het uitrijverbod voor de landbouw is de
betere benutting van meststoffen in het groeiseizoen. Daardoor kan worden
bespaard op het kunstmestverbruik.
Belangrijkste milieuvoordeel is de verminderde afspoeling van nitraat en
fosfaat bij een uitrijverbod voor bevroren grond.
Voor de natuur lijkt het uitrijverbod geen direkte winst op te leveren.
Indirekt - door een verminderde vermesting van het slootwater - kunnen
betere levensvoorwaarden ontstaan voor waterplanten.
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3. Belangrijkste minpunten voor de landbouw zijn:
- Grotere arbeidspiek in de toch al korte periode dat het landwerk moet
gebeuren. Veel bedrijven zullen geen kans zien om alle mest "verantwoord"
aan te wenden. Dat geldt vooral voor bedrijven met vaste mest.
- (Te) veel mest in het groeiseizoen drukt de grasproduktie en kan
problemen geven met de gezondheid van het vee.
Belangrijkste minpunt voor het milieu is een grotere stankpiek in het
voorjaar. Voor de natuur zijn er meer minpunten:
- Meer schade aan weidevogellegsels door de uitrijpiek in het voorjaar.
- Minder gunstige vestigingsvoorwaarden voor weidevogels doordat een deel
van het land geen vaste mest meer zal krijgen.
- Meer onrust (bemesting, graslandvernieuwing) in het broedseizoen.
Toenemende graslandvernieuwing levert bovendien een ongunstiger milieu
op voor vogels en planten.
4. Sommige nadelen zullen extra knellen in de Relatienotaaebieden. waar de
werkbare periode vaak is bekort door beheers- of pachtbepalingen.
Voor "beperkt" land duurt het uitrijverbod in feite tot de zomer. Het
moeilijkst bereikbare land zal dan vaak helemaal niet meer worden bemest
en een deel van het overige land alleen af en toe. Op den duur is de
natuurwaarde van onbemest land niet zo groot meer. Onderbemesting is
vooral nadelig voor weidevogels, vooral omdat het meestal gaat om vaste
mest.
Natuurbeheersbepalingen ten aanzien van het uitrijden van vaste mest in de
winter zijn niet meer uitvoerbaar. Wat het beheersplan stimuleert terwille
van de weidevogels, verbiedt de mestwetgeving.
Vooral in deze gebieden toont zich de strijdigheid tussen het natuurbeleid en
het milieubeleid.
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Voorkomen dat er vaste mest verdwijnt uit Waterland
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5. DISKUSSIE EN AANBEVELINGEN

5.1

Diskussie

Hoe moeten de voor- en nadelen van een uitrijverbod voor Waterland nu worden
afgewogen? Deze vraag is lastig te beantwoorden als we niet eerst ingaan op
een andere vraag: waar willen we heen met de bemesting in Waterland?
Simpel gesteld zou het volgende kunnen gelden. Landbouwbelang is het handhaven
of bereiken van een goede bemestingstoestand van de grond. Milieubelang is het
tegengaan van mineralenverliezen. In een niet-overschotgebied als Waterland
zijn deze belangen te verenigen in het streven naar een optimale benutting van
meststoffen.
Dit streven kunnen we vertalen in de volgende doelstellingen:
a. Er moet naar worden gestreefd om te bemesten op tijdstippen waarop de
benuttingskans groot is. Afspoeling van meststoffen en ammoniakvervluchtiging zijn in Waterland de belangrijkste verliesposten. De oppervlakkige
afspoeling naar de sloot wordt al enigszins beperkt door de holle ligging van
veel percelen: perceelsranden en greppelkanten (het meeste land is
begreppeld) zijn iets hoger, zodat veel water op het land blijft staan.
Ondergrondse afspoeling doet zich vooral voor in het najaar, wanneer de door
de droogte ontstane scheuren in de bodem nog niet zijn dichtgetrokken en de
grondwaterspiegel nog niet tot in het maaiveld staat ("kortsluiting"). Wat
betreft de afspoeling is het dus zaak, uitrijden in het najaar te beperken. De
kans op ammoniakvervluchtiging is het grootst in de zomer en bij vorst. Wat
dit betreft zou dus het best kunnen worden bemest in voor- en najaar.
b. Voorkomen moet worden dat er mest uit Waterland verdwijnt. Waterland is
geen overschotgebied, eerder een potentieel afzetgebied. Mest verkopen is dus
onnodig en hindert bovendien de afzet van mest uit overschotgebieden. Vaste
mest heeft bovendien extra waarde voor bodemstruktuur en weidevogels.
c. Zo veel mogelijk land moet mest bliiven krijgen. Uiteraard hoeft niet elk
perceel evenveel mest te krijgen, maar extremen naar beide zijden moeten
worden voorkomen. Alleen voor percelen waar is gekozen voor botanisch
beheer, kan "onderbemesting" zinvol zijn. Maar dat kan beter direkt worden
geregeld via de Relatienota dan indirekt via het uitrijverbod.
Een optimale benutting wordt niet bereikt door hier over- en daar onder te
bemesten, maar door spreiding van de mestproduktie over de bedrijfsopper-

37

vlakte. Dit betekent, dat 20 veel mogelijk bedrijven in staat moeten zijn om
hun land goed te (blijven) bemesten,
d. Er moeten goede kansen blijven voor natuur. Het bemestingsregime is in
belangrijke mate bepalend voor het behoud en beheer van weidevogels en
wilde planten. Het mestbeleid mag het daarvoor gewenste bemestings
patroon niet tegenwerken of onmogelijk maken.
In hoeverre draagt nu een uitrijverbod bij aan deze doelstellingen?
Enerzijds wordt de benutting verbeterd, omdat de bemesting meer wordt
gekoncentreerd in het groeiseizoen. Anderzijds zien we dat het uitrijden in de
winter niet geheel wordt uitgebannen. Ondanks de lage veebezetting is het lastig
om alle mest kwijt te raken in het groeiseizoen. Ook dan is namelijk niet âl het
land berijdbaar. Voorts zien we dat de bemestingsdruk op een deel van de
percelen toeneemt en dat er vaste mest uit het gebied zal verdwijnen.
Het uitrijverbod is dus niet onverdeeld gunstig, noch voor de landbouw, noch
voor natuur en milieu. Het eerste was ook niet te verwachten, omdat het gaat om
een milieumaatregel. Het tweede is verrassender: er zijn niet alleen
milieunadelen te verwachten, maar ook strijdigheden tussen het milieubelang en
het natuurbelang. Voor een gebied als Waterland is het uitrijverbod dan ook geen
schoolvoorbeeld van effektief milieubeleid.
Er zijn dan twee mogelijkheden:
1. Het uitrijverbod bijstellen.
2. Andere regels instellen.
Op beide mogelijkheden zullen we nu kort ingaan.

1. Uitrijverbod bijstellen
Meest knellende bepaling in veenweidegebieden zoals Waterland bleek een
uitrijverbod voor bevroren grond. Maar is zo'n verbodsbepaling eigenlijk wel
nodig? Doel is, uit- en vooral afspoeling van meststoffen tegen te gaan. Welnu,
zoals we eerder schreven, hoeven we ons over uitspoeling in veengebieden niet
zo druk te maken. En de afspoeling over bevroren grond wordt in Waterland reeds
beperkt door de holle ligging van veel percelen. Er zal wel afspoeling optreden
(bijvoorbeeld via greppels), maar bij relatief lage mestgiften zal deze niet
bijzonder groot zijn, zeker niet als het vaste mest betreft. Tenslotte de
ammoniakvervluchtiging. Deze is sterk afhankelijk van het weertype, maar zal
gemiddeld groter zijn in de zomer dan bij vorst (6), zeker als - zoals in
Waterland vaak gebeurt - wordt uitgereden aan het eind van de vorstperiode. De
vervluchtiging neemt bij vorst namelijk sterk toe met de tijd: na 4 dagen
strenge vorst is uit vaste mest al 15% van de stikstof verdwenen (7). Het lijkt
dus zinvol om een mogelijk uitrijverbod voor bevroren grond nog eens goed door
te lichten op alle voor- en nadelen, ook voor andere dan veenweidegebieden.
Eventueel zou een vorstbepaling kunnen worden gedifferentieerd naar mestsoort.
Zo heeft vaste mest waarschijnlijk het kleinste afspoelingsrisiko en gier het
grootste. Zonder vorstbepaling blijft voor de meeste bedrijven de mogelijkheid
bestaan om zoveel mogelijk land te bemesten.
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2. Andere regels instellen
Een andere mogelijkheid om te stimuleren dat op gunstige tijdstippen wordt
uitgereden, is het instellen van een plicht tot de bouw van voldoende
opslagkapaciteit om de stalperiode te overbruggen (bijv. 6 maanden). Zo'n
verplichting geldt bijvoorbeeld voor de Deense veehouders. Hierbij zijn dan 2
varianten denkbaar:
a. Opslaaplicht én uitrijverbod: er mag pas weer worden uitgereden aan het eind
van de stalperiode, als de opslag vol is. Naar zijn effekt is deze maatregel
vergelijkbaar met een uitrijverbod met vorstbepaling: het uitrijden wordt
gekoncentreerd in het groeiseizoen. Verschil is wel, dat de uitwijk
mogelijkheid vervalt om 's winters uit te rijden over niet-bevroren grond. Dit
laatste zal voor veel boeren extra problemen opleveren. Zeker in het geval van
vaste mest zullen er onvoldoende mogelijkheden zijn om de mest kwijt te
raken op het eigen bedrijf.
b. Opslaaplicht. maar uitrijden (deels) vrij: er mag in de winter worden
uitgereden, maar dat zal minder gebeuren omdat de noodzaak minder wordt. In
Waterland zal dit tot gevolg hebben, dat toch wordt uitgereden over bevroren
grond. Deze praktijk wordt immers niet alleen ingegeven door onvoldoende
opslagkapaciteit, maar vooral ook door onvoldoende draagkracht buiten de
vorstperioden. Er zal dan veelal alleen worden uitgereden op percelen waar
dat in het voorjaar niet mogelijk is.
Eventueel kan wel een beperkt uitrijverbod worden ingesteld (bijv. 2 of 3
maanden in het najaar). De grote opslagkapaciteit voorkomt dan, dat direkt na
de verbodsperiode wordt uitgereden over niet-draagkrachtige grond.
Op dit moment weten we onvoldoende over de reakties van boeren op de
geschetste maatregelen en over de milieu-effekten daarvan om een afgewogen
oordeel te kunnen presenteren. We willen dan ook nog geen keuze maken.

5.2

Aanbevelingen

Op grond van het voorgaande kunnen we het volgende aanbevelen:
Voor het beleid
1. Het is nodig om doelstellingen en prioriteiten te formuleren voor de
bemesting in Waterland. Wat betreft de doelstellingen is in dit rapport al
een aanzet gegeven. Prioriteiten stellen vergt een politieke afweging.
Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld:
• Hoe kan het land zo goed mogelijk worden beheerd? In hoeverre draagt een
uitrijverbod daartoe bij?
• Moet prioriteit worden gegeven aan een optimale kwaliteit van
grondwater, van oppervlaktewater of van lucht? Zoals beschreven stelt de
wens tot minimale afspoeling niet zonder meer dezelfde eisen aan de
uitrijperiode als de wens tot minimale ammoniakemissie.
2. Het voorgenomen uitrijverbod voor bevroren grond lijkt meer nadelen te
hebben dan voordelen, ook voor milieu en natuur. Behalve de kontroletechnische problemen die de kommissie-Wiggers voorziet (6), veroorzaakt
het een ongewenste koncentratie van de bemesting. Wordt toch besloten tot
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3.

4.

5.

6.

7.

invoering, dan is het zinvol om alsnog te overwegen om bepaalde gebieden
en/of vaste mest uit te zonderen van zo'n verbod.
Er zijn ook wel alternatieven voor het voorgestelde uitrijverbod. Zo geldt in
Denemarken een opslagverplichting voor de gehele stalperiode. Zo'n
verplichting lijkt in Waterland alleen effektief, als uitrijden bij vorst blijft
toegestaan. Zo niet, dan zullen - ondanks de lage veebezetting - vee!
bedrijven niet meer alle mest kwijt raken in het groeiseizoen en dus mest
afvoeren.
Beheersbedrijven die voor een groot deel van hun grond zwaar beheer hebben
afgesloten krijgen te kampen met een extra opslagprobleem, omdat ze ook in
het broedseizoen geen mest mogen uitrijden. Zij hebben extra
opslagkapaciteit nodig. De exploitatie-aanspraken door de beheersovereen
komst nemen dus toe. Het lijkt redelijk om de benodigde extra
opslagkapaciteit te verrekenen in de beheers- of aanpassingsvergoeding.
Speciale transportvoorzieningen kunnen de arbeidsdruk in het groeiseizoen
wat verlichten en het ontstaan van een bedrijfsmatig "mestoverschot"
tegengaan. We denken daarbij vooral aan brede banden, sturende
tandemstellen en kunststof netwerken als kavelpad. Hieraan zou zowel meer
bekendheid als financiële steun kunnen worden gegeven.
Om te voorkomen dat er vaste mest uit Waterland verdwijnt, zal het
(arbeidsintensieve) mestrijden en -varen moeten worden gestimuleerd:
• een hogere vergoeding kan worden overwogen voor het uitrijden van vaste
mest in Relatienotagebieden, zeker in de vaargebieden. Maar ook buiten die
gebieden kunnen vergoedingen zinvol zijn.
• in 1985 is een ontwerp gemaakt voor een gezamenlijke mestboot voor
transport van vaste mest (9). Dit idee verdient (financiële) ondersteuning.
Bij de ruilverkaveling Waterland is tot dusver weinig rekening gehouden met
de mestwetgeving. Dit zou alsnog moeten gebeuren. Bij uitvoering en
subsidiebeleid kan worden ingespeeld op knelpunten die door de wetgeving
ontstaan. Daarbij kan worden gedacht aan:
• Ontsluiting van moeilijk bereikbare percelen (vgl. ontsluitingsplan
Wormer- en Jisperveld).
• Gescheiden mestbewaring bij nieuwbouw of renovatie van stallen.
• Verdeling van de vastgestelde oppervlakte bemalen land over zo veel
mogelijk bedrijven. Zo kan elke veehouder vroeger in het voorjaar mest
uitrijden en een dreigend "overschot" in het groeiseizoen verminderen. In
het geval van vaarbedrijven zou zo mogelijk een stuk rijland kunnen
worden toegedeeld.

Voor nader onderzoek
8. Onderzoek is zinvol naar:
• uitspoeling van meststoffen op veengronden, met name fosfaat;
• afspoeling van meststoffen op deze gronden, met name wanneer deze
bevroren zijn.
Met de resultaten daarvan kan worden vastgesteld wat nu precies de nadelige
milieu-effekten zijn van uitrijden over bevroren grond ten opzichte van
uitrijden in het groeiseizoen.
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9. Wellicht zijn er goedkope mestopslagvoorzieningen die perspektief bieden
voor veenweidegebieden. We denken daarbij aan:
• demontabele of verplaatsbare silo's
• kunststof mestzakken.
10. Op vaarbedrijven is niet altijd een gebouwde mestopslag aanwezig. Dikwijls
ontbreken daartoe de ruimte en/of het ekonomisch perspektief. Als wordt
gekozen voor handhaving van de agrarische bedrijvigheid in de vaargebieden,
moet het de boeren hier ook mogelijk worden gemaakt om zich te houden aan
de milieuvoorschriften. Daarom zouden er voor deze bedrijven speciale
voorzieningen kunnen worden getroffen. Onderzoek lijkt zinvol naar de
mogelijkheden van:
• centrale gieropslag
• gierafvoer via het riool (voor zover aanwezig)
Als zulke voorzieningen haalbaar blijken, zou ook hierop kunnen worden
ingespeeld bij de uitvoering van ruilverkaveling (zie punt 7). Financiële
steun zou kunnen worden verleend via de aangekondigde nieuwe
subsidieregeling voor stimulering van mestopslag (24).
11. Dit rapport geeft een globale aanzet voor de gedachtenvorming over de
bemesting in gebieden als Waterland. Het is zinvol om dit verder uit te
werken en te komen tot een integraal bemestingsplan voor Waterland. Hierin
zou moeten worden aangegeven, hoe bewaring en bemesting kunnen worden
geoptimaliseerd uit een oogpunt van landbouw, milieu en natuur.
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