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WaterSNIP is een innovatieprogramma van het Landelijk Meetnet effecten
Mestbeleid (LMM). Het richt zich op de vraag of de inzet van nieuwe technologie, zoals waterkwaliteitssensoren, zal leiden tot een efficiënter meetnet.
Daarnaast heeft het programma tot doel om de schaal te verkleinen waarover uitspraken over de waterkwaliteit kunnen worden gedaan. Dit samen
levert een toekomstbestendig LMM op. RIVM is initiatiefnemer van WaterSNIP, maar de nadruk ligt sterk op samenwerking met andere partijen.
Het is nuttig en leerzaam om kennis te delen en samen pilots in te steken.
Bovendien kunnen we zo de nieuwe meetmethode afstemmen met andere
meetnetten, zo kan WaterSNIP zorgen voor harmonisatie tussen meetnetten.

Essay

Inleiding
Na de tweede Wereldoorlog is de landbouw in Nederland sterk geïntensiveerd,
de opbrengsten van gewassen nam toe en de veestapel groeide sterk. Dit laatste had een stijgende mestproductie tot gevolg. In de zeventiger en tachtiger
jaren van de vorige eeuw werd vaak meer mest op de landbouwpercelen gebruikt dan dat de gewassen nodig hadden. De meststoffen (ook wel nutriënten
genoemd) spoelden deels uit naar het grondwater en oppervlaktewater. Hierdoor werd het oppervlaktewater te voedselrijk waardoor de aquatische natuurwaarde afnam. Ook raakten drinkwaterbronnen bedreigd doordat de grondwaterkwaliteit door nitraatuitspoeling verslechterde.
In 1987 is de Meststoffenwet ingevoerd om de stikstof- en fosfaatverliezen door
bemesting te verminderen en daarmee de kwaliteit van bodem, water en lucht te
verbeteren. In 1991 werd de Europese Nitraatrichtlijn geïntroduceerd die het gebruik van dierlijke mest reguleerde en landen verplichtte maatregelen te nemen
om de negatieve invloed van landbouw op bodem en (grond)water te verminderen.
Om de effecten van het mestbeleid op de waterkwaliteit te monitoren is in 1991
het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) gestart (www.rivm.nl/lmm).
Het LMM is een samenwerking tussen het Rijkinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM) en Wageningen Economic Research (WEcR). RIVM meet de waterkwaliteit en WEcR verzamelt op dezelfde bedrijven gegevens over de bedrijfsvoering zoals het mestgebruik en de productie van gewassen en melk.

Opzet van het LMM
Aan het LMM nemen circa 450 landbouwbedrijven deel. De bedrijven zijn gelegen in één van de LMM-grondsoortregio's: Zandregio, Lössregio, Kleiregio en
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Veenregio. Per regio zijn één tot vier bedrijfstypen opgenomen. Dit zijn melkveebedrijven, akkerbouwbedrijven, hokdierbedrijven of bedrijven met zowel
dieren als gewassen. Het LMM is representatief voor circa 83% van het Nederlandse landbouwareaal. De bedrijven die buiten het steekproefkader vallen zijn
kleiner dan 10 hectare of type bedrijven die niet standaard in het LMM gemonitord worden, zoals bollenbedrijven en vollegrondsgroentenbedrijven.
Door de statistische opzet van het LMM kan het RIVM een uitspraak doen over
trends per bedrijfstype en regio, bijvoorbeeld de melkveehouderijen in de Veenregio. Het meetnet is niet ingericht om uitspraken over individuele bedrijven te
doen. Daarvoor is het aantal meetpunten per bedrijf te klein en de variatie tussen de meetpunten te groot.

Monitoren van de waterkwaliteit in het LMM
In het LMM wordt de waterkwaliteit zo dicht mogelijk op de landbouwpraktijk
gemeten, om de verandering van de waterkwaliteit zo snel mogelijk te detecteren. Het RIVM meet daarom het water dat uitspoelt uit de wortelzone. Hierin
zitten de nutriënten die niet meer beschikbaar zijn voor de gewassen en dus
kunnen uitspoelen naar het grondwater of naar het oppervlaktewater.
Het water dat uitspoelt uit de wortelzone wordt per grondsoort op een andere
manier bemonsterd. In de Veenregio en Zandregio wordt de bovenste meter
van het grondwater bemonsterd door op ieder bedrijf 16 tijdelijke boorgaten
te maken. In de Kleiregio wordt de voorkeur gegeven aan drainwater en in de
Lössregio wordt het bodemvocht gemeten. Naast het water dat uitspoelt uit de
wortelzone wordt op bedrijven met sloten ook een aantal rondes slootwater
bemonsterd.
De watermonsters worden in het laboratorium niet alleen geanalyseerd op
nutriënten, maar ook op macro-ionen, zoals natrium en sulfaat, en zware metalen. Om de uitspoeling van meststoffen te bepalen zijn de nutriënten stikstof
en fosfaat het belangrijkst. Voor stikstof gaat het om nitraat, ammonium en
totaal-stikstof. Bij fosfaat kan onderscheid gemaakt worden tussen ortho-fosfaat en totaal-fosfaat.
In de LMM-rapportages wordt relatief veel aandacht gegeven aan nitraat. Nitraat
bindt zich niet aan de bodem zoals fosfaat en kan zich sneller verspreiden. De
effecten van het mestbeleid zijn daardoor het snelst zichtbaar in de nitraattrend.

Resultaten van het LMM
De meetgegevens van de afgelopen 25 jaar laten zien dat de hoogste nitraatconcentratie in het water dat uitspoelt uit de wortelzone gemeten wordt in de
Lössregio, gevolgd door de Zandregio (Afbeelding 1). De Europese norm voor
nitraat in grondwater is 50 mg/l. Gemiddeld gezien ligt de Lössregio daar nog
boven en de Zandregio daar net onder. In de Kleiregio en in de Veenregio meten we lagere nitraatconcentraties. Het verschil in nitraatuitspoeling tussen de
regio's wordt voor een groot deel veroorzaakt door effecten van bodemsoort en
grondwaterstand. Bij anaerobe omstandigheden in combinatie met veel organi82
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sche stof in de bodem wordt nitraat omgezet in stikstofgas. De omstandigheden in de Veenregio met hoge grondwaterstanden en organische bodems zijn
daarvoor ideaal. In de drogere delen van de Zandregio en in de Lössregio is de
bodem aeroob en bevat weinig organische stof waardoor nitraat minder wordt
afgebroken.

Afbeelding 1

Gemiddelde nitraatconcentratie per regio voor de periode 1992 tot 2018 geme-

ten in het water dat uitspoelt uit de wortelzone op LMM-bedrijven (www.rivm.nl/lmm)

Afbeelding 2

Waterkwaliteit op basis van de totaal-stikstofconcentratie in oppervlaktewater in

Nederland, 2010-2014
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De regio's met lage nitraatuitspoeling uit de wortelzone (de Kleiregio en Veenregio) zijn de lagergelegen gebieden in Nederland. In deze gebieden vindt
afspoeling plaats via drains en via oppervlakkige afstroming naar sloten. Deze
sloten staan weer in verbinding met het grotere oppervlaktewater. De stikstofnormen in oppervlaktewater verschillen per waterschap, maar in alle gevallen
is deze veel lager dan 11,3 mg N/l, dit is de hoeveelheid stikstof in 50 mg/l
nitraat. Hierdoor wordt in de Klei- en Veenregio het grondwater niet bedreigd
met nitraat, maar kunnen normen in het oppervlaktewater voor stikstof wel
overschreden worden. Uit de Evaluatie van de Meststoffenwet (PBL, 2016) blijkt
dat in Nederland op veel plaatsen de normen voor zowel stikstof en fosfaat in
oppervlaktewater niet gehaald worden (Afbeelding 2).
Er zijn dus in alle regio's knelpunten wat betreft waterkwaliteit en landbouw.
In de Zand- en Lössregio kan nitraat uitspoelen naar het grondwater, waardoor
drinkwaterbronnen bedreigd worden. In alle regio's worden oppervlaktewaternormen plaatselijk overschreden en ligt er een opgave om deze normen te halen.

In de jaren 1990 is de gemiddelde nitraatconcentratie in het water dat uitspoelt
uit de wortelzone gedaald van meer dan 150 mg/l op de bedrijven in de Zandregio, naar rond de 50 mg/l in de laatste jaren. Dit is een effect van een succesvol mestbeleid in de voorafgaande jaren. Na de daling in de jaren 1990 is de
nitraatconcentratie gestabiliseerd. Het blijkt heel lastig om de nitraatnorm te
halen op bedrijven op droge zandbodems, met name onder akkerbouwbedrijven. Onder akkerbouwbedrijven is de uitspoeling hoger dan onder graslandbedrijven, omdat op grasland stikstof beter wordt vastgehouden en afgebroken
dan onder akkerbouwland.
Tussen de verschillende bedrijven in het LMM is er een grote variatie in uitspoeling. Een gemiddelde rond de EU-norm betekent dat er ook bedrijven boven
deze norm zitten. Hier ligt dus nog een grote opgave voor het mestbeleid.

Verandering van beleid vraagt om een andere manier van
monitoren
Het recente mestbeleid voor de periode 2018 tot en met 2021 wordt verwoord
in het zesde Nitraatactieprogramma (min. van LNV en I&W, 2017). Sinds het
voorgaande Nitraatactieprogramma is een verschuiving zichtbaar van generiek
mestbeleid naar regionaal maatwerk. De gedachte is dat de uitspoeling niet
veel omlaag kan met generieke maatregelen. Door extra aandacht te besteden
aan de gebieden waar de normen voor waterkwaliteit nog niet gehaald worden,
verbetert de waterkwaliteit.
Voor het oppervlaktewater in Nederland geldt ook dat een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit is gerealiseerd, maar er zijn op lokale en regionale schaal
nog veel knelpunten. Juist aan deze knelpunten wordt aandacht besteed.
Een beleid dat zich toespitst op lokale en regionale knelpunten vraagt om een
bijbehorende manier van monitoren. Een manier van meten waarmee op veel
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kleinere schaal de waterkwaliteit bepaald kan worden dan tot op heden mogelijk is. Het LMM, dat volgens een statistische methode is opgezet met een
beperkt aantal punten per bedrijf, is niet ingericht om op één bedrijf of perceel
een uitspraak te doen over de waterkwaliteit. Daarvoor is de natuurlijke variatie
van de bodem en water te groot.

WaterSNIP: Water Sensoren Nutriënten Innovatie Programma
Het Water Sensoren Nutriënten Innovatie Programma (WaterSNIP) richt zich op
het verkleinen van de schaal waarop het LMM uitspraken kan doen. Daarnaast
heeft WaterSNIP tot doel om efficiënter te meten door watersensoren in te
zetten. Binnen het LMM worden een groot aantal monsters genomen en een
veelvoud daarvan aan analyses verricht in het laboratorium. Er lijken steeds
meer mogelijkheden te komen om met sensoren de waterkwaliteit in het veld te
meten. Indien een deel van de vele analyses in het LMM vervangen kan worden
door sensoren, kan een efficiëntieslag worden gemaakt.
Hierboven schreven we dat er twee uitdagingen zijn wat betreft de invloed van
landbouw op de waterkwaliteit: de afspoeling naar oppervlaktewater en de uitspoeling naar het grondwater. Deze beide uitdagingen vragen om een geheel
andere aanpak. Hieronder gaan we in op welke mogelijkheden het RIVM ziet
voor innovatie van het meetnet.

Afspoeling via het slootwater, temporele variatie
De concentraties van zowel nitraat als fosfaat in slootwater variëren sterk in
de tijd en hangen samen met de heersende omstandigheden. De fosfaatconcentratie in het slootwater heeft bijvoorbeeld een relatie met temperatuur en
zuurstofgehalte van het water. In de winter is door de lage temperatuur van het
slootwater de oplosbaarheid van zuurstof hoog. Hierdoor wordt meer fosfaat
vastgelegd aan ijzeroxide in de bodem. Wanneer de temperatuur van het slootwater toeneemt, neemt het zuurstofgehalte af en komt fosfaat in oplossing. Bovendien is de fosfaatconcentratie in het slootwaterwater sterk gecorreleerd met
regenbuien. Juist na een flinke bui neemt de fosfaatconcentratie toe doordat er
opwerveling plaatsvindt als de sloot gaat stromen en er mogelijk oppervlakkige
afspoeling plaatsvindt van de percelen naar de sloot.
Nitraat vertoont een tegengesteld beeld. Nitraat komt juist wel voor onder zuurstofrijke omstandigheden, bij een lage temperatuur van het water. Ook omdat
nitraat uitspoelt in de herfst en winter.
Uit een onderzoek van Deltares in een klein stromend slootje in Huppel in de
Achterhoek (Rozemeijer e.a., 2019) blijkt dat, indien de nutriënten continue
worden gemeten, de fosfaatconcentratie en de nitraatconcentratie in de tijd
inderdaad sterk variëren (Afbeelding 3). De pieken in de fosfaatconcentratie
kunnen worden gerelateerd aan neerslag, waarbij de sloot gaat stromen en
fosfaat in oplossing komt. De nitraatconcentratie laat een tegengesteld beeld
zien: juist bij neerslag wordt de nitraatconcentratie verdund, de neerslag die
afgevoerd wordt, heeft blijkbaar niet de nitraatrijkere zones in de bodem gepasseerd.
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Afbeelding 3

Verandering van de nitraat- en fosfaatconcentratie gemeten in een stromende

sloot in Huppel, Achterhoek (Rozemeijer e.a., 2019).

In het LMM worden per slootwatermeetpunt 7 monsters per jaar genomen. Deze
aanpak is prima om een uitspraak te doen voor een regio. Hierbij wordt het gemiddelde genomen van een groot aantal bedrijven die op verschillende momenten in het jaar zijn bemonsterd. Voor een uitspraak over de waterkwaliteit in
één individuele sloot is het niet voldoende om 7 slootmonsters te nemen. Het
gemiddelde van de monsters hangt te veel af van toeval. De nauwkeurigheid
van het gemiddelde zou sterk toenemen als we op de LMM-bedrijven continu de
waterkwaliteit kunnen meten met waterkwaliteitssensoren in het veld.

Uitspoeling naar het grondwater, de ruimtelijk variatie
Bij de uitspoeling onder de landbouwpercelen valt er, in tegenstelling tot het
slootwater, weinig winst te behalen met de inzet van waterkwaliteitssensoren.
De variatie in de tijd zoals die in slootwater wordt aangetroffen, is veel kleiner in
grondwater. Het proces van uitspoeling van nutriënten gaat heel geleidelijk. In
het LMM neemt het RIVM in de Zandregio monsters van de bovenste meter van
het grondwater. Dit is ongeveer de grondwateraanvulling in één jaar.
De uitdaging in het bovenste grondwater is niet zo zeer de temporele variatie
maar juist de ruimtelijke variatie. In het LMM worden er 16 watermonsters genomen op een bedrijf. Deze 16 punten laten een enorme variatie zien in nitraatconcentratie waardoor het gemiddelde automatisch een hoge onzekerheid heeft.
Hiervoor geldt ook dat de huidige bemonstering voor een trend in een regio prima is. Door een groot aantal bedrijven te middelen wordt de ruimtelijke variatie
weggemiddeld. Maar om op kleinere schaal de waterkwaliteit te bepalen, ligt
de uitdaging om de ruimtelijke variatie beter in de vingers te krijgen. Voor een
beter tweedimensionaal beeld van de nitraatuitspoeling ligt de oplossing in het
toepassen van ruimtelijk methoden. Bijvoorbeeld het verrichten van metingen
via satellieten, drones of bodemscanners die bij precisielandbouw op landbouwvoertuigen gemonteerd zijn.
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Directe meting versus afgeleide waarde
Voor het continu meten van nutriëntconcentraties in het slootwater geldt dat
de technologische mogelijkheden nog beperkt zijn. Er zijn op dit moment geen
praktische handzame sensoren die de fosfaat- en totaal-stikstofconcentratie in
de sloot kunnen meten. Stikstof-totaal en fosfaat kunnen op dit moment alleen
met een auto-analyzer gemeten worden. Hierbij wordt eerst het gebonden stikstof en fosfaat vrijgemaakt, vervolgens wordt een reagens toegevoegd waarna
de concentraties van de nutriënten worden bepaald door de intensiteit van de
kleurreactie te meten.
Voor de anorganische stikstofverbindingen ammonium en nitraat zijn wel sensoren beschikbaar. Nitraat kan met een ion-selectieve electrode (ISE) of met een
UV-sensor bepaald worden. De ion-selectieve elektrode meet een spanningsverschil tussen het monster en een standaardvloeistof. Deze sensoren, die ook
voor ammonium beschikbaar zijn, hebben veel onderhoud nodig en moeten
vrijwel dagelijks gekalibreerd worden. De UV-methode werkt met UV licht waarbij de adsorptie ervan een maat is voor de nitraatconcentratie. Deze is robuuster dan de ISE en kan langer autonoom meten, maar deze methode is kostbaar
en gebruikt veel stroom. In het LMM gaat het om veel locaties en de inzet van
UV-sensoren op alle meetpunten is praktisch niet haalbaar.
Om toch de stap te zetten naar innovatie van de meetmethode onderzoeken
we het concept van een proxy ofwel een afgeleide parameter. In de literatuur
wordt dit concept sensor data fusion genoemd (Zhou e.a., 2013). De parameters geleidbaarheid, temperatuur, zuurstof, pH en troebelheid kunnen wel met
praktisch bruikbare sensoren gemeten worden. We onderzoeken de relatie
van deze parameters met de nutriëntconcentraties om zo de nutriëntconcentraties te schatten. De concentraties nitraat en fosfaat hangen tenslotte af van
de redoxomstandigheden in de sloot. Een verhoogde nitraatconcentratie kan
mogelijk ook waargenomen worden in een toename van de geleidbaarheid van
het water. Dit geldt uiteraard niet voor slootwater onder invloed van mariene
sedimenten. Dan is de chlorideconcentratie dominant, zodat nitraat een te klein
onderdeel van de geleidbaarheid is en daar niet goed mee correleert.
Wat voor de waterkwaliteitssensoren geldt, geldt nog sterker voor de ruimtelijke methodes voor het meten van grondwaterkwaliteit. Directe meting van
nutriënten in grondwater om een tweedimensionaal beeld te creëren van de
waterkwaliteit is niet mogelijk. Daarom wordt ook hier het concept van de afgeleide parameter toegepast. Hiervoor wordt gezocht naar gegevens die ruimtelijk
beschikbaar zijn en die een indicatie kunnen zijn voor de uitspoeling van nutriënten. Met elektromagnetische metingen kan bijvoorbeeld de geleidbaarheid
van de bodem worden bepaald. Dit is een indicatie voor de nitraatuitspoeling.
Met satellietbeelden wordt nu al de gewasgroei gemonitord. Met precisielandbouw wordt nauwkeurig bepaald hoeveel er waar bemest wordt. Een combinatie
van de verschillende beelden kan zomaar een grote sprong voorwaarts betekenen. Juist op de plekken waar wel voldoende bemest is maar waar de gewasgroei achterblijft, verwacht je de hoogste uitspoeling van nutriënten.
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Proeftuinen
Om te testen of deze verschillende sensoren bruikbaar zijn in het LMM, heeft
het RIVM twee proeftuinen ingericht. De proeftuinen zijn ingericht op landbouwbedrijven die deelnemen aan het LMM: een bedrijf in de Kleiregio en een
bedrijf in de Veenregio. De testen richten zich op het toepassen van de multiparameter sondes waarmee de relatief eenvoudige parameters geleidbaarheid,
zuurgraad, zuurstof en troebelheid van het water gemeten kunnen worden (Afbeelding 4). Hierbij worden sensoren van diverse fabrikanten getest. Vanaf het
najaar van 2019 test het RIVM een UV-sensor waarmee nitraat in het slootwater
gemeten kan worden.

Afbeelding 4

Testen met waterkwaliteitssensoren in de proeftuin in de Veenregio

De resultaten laten zien dat de geleidbaarheid, en zuurgraad inderdaad sterk
variëren in de tijd (Afbeelding 5). De zuurgraad varieert dagelijks als gevolg van
fotosynthese, waarbij CO2 wordt omgezet in zuurstof.
De geleidbaarheid kan in korte tijd sterk dalen of stijgen; eind mei is bijvoorbeeld een sterke daling te zien. De uitdaging is nu om uit te vinden wat precies
de verandering van geleidbaarheid heeft veroorzaakt. We zijn dit nog volop
aan het uitzoeken, waarbij we ook gebruik maken van de monsters die we elke
maand nemen. Het vermoeden is dat bij een sterke daling of stijging van de EC
ook de concentratie nutriënten verandert.
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Afbeelding 5

Resultaat van de metingen van de zuurgraad (pH), geleidbaarheid (EC) en tempe-

ratuur die in het voorjaar en zomer van 2019 zijn gedaan in de Veenregio.

Standaardisering: samen meten met sensoren
Een belangrijke pijler voor WaterSNIP is het samenwerken met andere partijen,
het delen van kennis en het afstemmen van de nieuwe meetmethode. Om de
nieuwe meetmethode te laten aansluiten bij metingen van andere meetnetten is
standaardisatie van het meten met sensoren noodzakelijk.
Bij het inzetten van waterkwaliteitssensoren wordt, ten opzichte van de traditionele waterbemonstering, een aantal nieuwe variabelen geïntroduceerd. Hoe
vaak wordt de installatie schoongemaakt, hoe wordt er geijkt, waar is de sensor
geplaatst? Bij de testen met sensoren is er vaak een opvallend grote variatie in
de uitkomsten van de verschillende sensoren. Indien de sensoren en data niet
op dezelfde manier getoetst en geïnstalleerd worden, staan de metingen op
zich. Op dit moment worden sensoren nog vaak gebruikt als signaalwaarde,
bijvoorbeeld om te contoleren of het zuurstofgehalte niet te laag wordt. Als de
sensoren onderdeel worden van een meetnet is het belangrijk om een correcte
absolute concentratie van een stof te meten.
Om de kennis te delen, om afspraken te maken hoe de sensoren geplaatst en
gebruikt worden, en om zo tot een gestandaardiseerde meetmethode te komen
heeft het RIVM de WaterSNIP Deelnemersgroep opgericht. De Deelnemersgroep
bestaat uit een brede groep onderzoeksinstituten, waterbeheerders en beleid89

smakers. De belangrijkste uitdaging voor de komende tijd is het ontwikkelen
van een uniforme werkwijze voor het meten met sensoren, zodat de metingen
van verschillende meetnetten aan elkaar gerelateerd kunnen worden.

De toekomst
De verwachting is niet dat op korte termijn sensoren de laboratorium metingen
geheel kunnen vervangen. Daarvoor zijn er nog te veel praktische en technologische obstakels. Wel krijgen we door het inzetten van sensoren en het benutten van ruimtelijke data veel gedetailleerdere informatie. De toekomstige
meetmethode geeft veel meer inzicht in de processen die leiden tot uit- en
afspoeling van nutriënten. Met deze nieuwe inzichten kunnen we handelingsperspectieven creëren voor boeren en waterbeheerders om de waterkwaliteit te
verbeteren.
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Summary WaterSNIP: A new way to monitor water quality
WaterSNIP focuses on whether the use of new technology, such as water quality
sensors, will lead to a more efficient monitoring network. In addition, the program
aims to reduce the scale in both time and space on which water quality can be measured. Together this results in a future-proof LMM.
RIVM is the initiator of WaterSNIP, but the emphasis is strongly on cooperation with
other parties. It is useful and educational to share knowledge and to put pilots together. Moreover, in this way we can coordinate the new measurement method with
other measurement networks, so WaterSNIP can ensure harmonization of measurement networks.
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