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Waterkwaliteitsdoelstellingen worden nog lang niet overal gerealiseerd in Nederland. Het
concept 7e Actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn1 (NAP) stelt daarom maatregelen voor
om deze te bereiken. Helaas houden deze onvoldoende rekening met de lokale situatie.
Daardoor beïnvloeden ze de inzet en motivatie van boeren negatief. Ook wordt onvoldoende
rekening gehouden met de gevolgen voor het boerenbedrijf, coöperaties en verwerkende
partijen in de voedselketen. Voor het realiseren van de NAP-doelen dient er daarom, naast
generieke maatregelen, ruimte te zijn voor bedrijfsgericht maatwerk.

48

Tijdschrift Milieu - Dossier- december 2021

Achtergrond

Omdat zowel de opgaves als de oplossingen

beheerders initiatief en verantwoordelijk-

De landbouw staat voor grote opgaves rond

sterk afhankelijk zijn van de locatie en het

heid neemt om de doelen te halen, in

bodemverdichting en -gezondheid, water-

type bedrijf, pleiten we voor gebiedsgericht

aanvulling op de verplichte maatregelen uit

kwaliteit, biodiversiteit en klimaat, waar-

maatwerk, mogelijk uit te breiden richting

het Actieprogramma.

onder mitigatie door minder emissie en

resultaatsturing, dat wordt ondersteund

Essentieel is dat vanuit de overheid actief

adaptatie door aanpassing aan weersex-

door kennisdragers uit de sector.

wordt gewerkt aan regelgeving die de
samenwerking tussen sectoren bevordert en

tremen. Via (inter)nationaal beleid is er de
afgelopen jaren veel werk verzet om de

Korte evaluatie

aantoonbaar bijdraagt aan het behalen van

gewenste voedselproductie te combineren

Het concept 7e NAP bevat maatregelen die

de gewenste doelstellingen. Het concept 7e

met minimale impact op de kwaliteit van de

zich richten op duurzame bouwplannen

NAP heeft op een aantal punten een sterke

leefomgeving. Anno 2021 zijn de verschil-

(lees: vruchtwisseling), gebiedsgericht maat-

generieke insteek en gaat daarin voorbij aan

lende doelen voor grond- en oppervlakte-

werk dat voortbouwt op het Deltaplan

het gewenste maatwerk op bedrijf- en

water echter nog niet gerealiseerd. Dit

Agrarisch Waterbeheer, vroeg oogsten van

perceelsniveau. We waarderen dat in de

dwingt ons in Nederland om dringend op

gewassen (voor 1 oktober), lagere stikstofge-

gekozen aanpak veel aandacht is voor de rol

zoek te gaan naar innovatieve en praktische

bruiksnormen, verplichte inzet van buffer-

van de bodem en de daarmee samenhan-

oplossingen. Deze oplossingen bewegen zich

stroken en de mogelijkheid om extra organi-

gende winst voor landbouwkundige en mili-

langs het spectrum van natuur-inclusief,

sche stofrijke meststoffen in te zetten.

eukundige opgaven. Door de aansluiting bij

kringlooplandbouw en biologisch boeren tot

Concreet betekent dit dat in 2027 op elk

lopende programma’s en de inzet van inhou-

hoogtechnologische vormen van precisie-

bouwlandperceel elke drie jaar verplicht een

delijke lokale gebiedskennis, is het inderdaad

landbouw. De opgaven zijn echter dusdanig

rustgewas geteeld moet worden en op alle

mogelijk om concrete stappen vooruit te

groot dat ingrijpende aanpassingen nodig

percelen op zand en lössgrond een vang-

zetten met maatwerkoplossingen. In dit licht

zijn, met grote gevolgen voor de betreffende

gewas (verplicht gezaaid op 1 oktober) of

is de focus binnen het huidig landbouwsys-

gebieden en grote economische consequen-

wintergewas (verplicht gezaaid op 21

teem op achtereenvolgens duurzame bouw-

ties voor zowel boerenbedrijven, ketenpar-

oktober). Rustgewassen zijn gewassen die

plannen, de bufferzones en stikstofgebruiks-

tijen als overheid. De urgentie van de

diep wortelen, de bodemkwaliteit verbe-

normen terecht, omdat hierbij de sleutel ligt

opgaves dwingt het landelijk beleid dan ook

teren en na de teelt weinig nitraat in het

tot verminderde emissies naar het watersys-

tot verstrekkende maatregelen die de kwali-

bodemprofiel nalaten. Dit zijn vooral grassen

teem. Kanttekening is wel dat de genoemde

teit van het grond- en oppervlaktewater

en granen. Vanggewassen zijn gewassen die

maatregelen de onderliggende macro-econo-

beschermen zoals dat zichtbaar wordt in het

ná een hoofdgewas worden geteeld, in het

mische oorzaken van de huidige problema-

concept 7e NAP .

najaar het nog overgebleven nitraat uit het

tiek negeren, geen oplossingen aandragen

Om de gewenste opgaves te realiseren, is een

bodemprofiel opnemen en in het volgend

voor het aanwezige mestoverschot en een

1

voorjaar ondergeploegd worden. Het vang-

financiële prikkel om efficiënt te bemesten

gewas of wintergewas krijgt geen bemes-

ontbreekt. Daarnaast stimuleert het huidige

boerenbedrijf. Daarom stellen we voor dat de

ting. Voor melkveehouderijbedrijven met

marktmodel de teelt van uitspoelingsgevoe-

transitie richting een duurzamer landbouw-

grasland en mais moet minimaal de helft

lige gewassen.

systeem alleen mogelijk is als het agrarisch

van het areaal uit permanent grasland

Economisch en ecologisch duurzame rotaties

bedrijf én het vakmanschap van de onder-

bestaan en wordt het verplicht om op 70%

ontstaan bij voldoende economisch perspec-

nemer weer centraal komt te staan in het

van het land rustgewassen te telen.

tief en ruime mogelijkheden in samenwer-

beleid. Dat betekent een bedrijfsvoering dat

Om een positieve impuls te geven aan de

king tussen de dierlijke en plantaardige

gericht is op continuering van het huidige

kwaliteit van het oppervlaktewater wordt

sectoren. Naast directe maatregelen (zoals

bedrijfsinkomen en met oog voor de kwali-

het daarnaast verplicht om overal teeltvrije

geïmplementeerd in het 7e NAP) is ook

teit van de leefomgeving: een hoge(re)

zones in te zetten van 2 tot 5 meter breed,

aandacht voor de macro-economische

benutting van stikstof, minder uitspoeling

afhankelijk van het type water. Daarbij geldt

aspecten van belang. Zolang er geen heldere

van nitraat, een gezonde bodem, een

er een maximum van 5% van het perceelop-

keuzes worden gemaakt rondom de

verhoogde koolstofopslag, en meer biodiver-

pervlak. Teeltvrije zones tellen niet mee met

genoemde aspecten, resulteert een focus op

siteit binnen het bedrijf. Veel boeren

de mestplaatsingsruimte. Naast deze techni-

maatregelen slechts in tijdelijke oplossingen

kunnen en willen zowel gezond voedsel

sche aanpak wordt breed ingezet op commu-

en belemmert het zelfs de transitie richting

produceren als ook de kwaliteit van de leef-

nicatie, kennisontwikkeling en kennisde-

een duurzaam agrarisch landgebruik. Bij het

omgeving handhaven en verbeteren, maar

ling. Uitgangspunt is niet alleen dat het

huidige landelijke mestoverschot blijft er

vaak ontbreekt het aan economische

handelingsperspectief voor de landbouw-

namelijk een prikkel om meer mest te geven

perspectieven, aan inzicht en handelings-

sector behouden blijft, maar ook dat de

dan nodig. Ook blijven door het huidige

perspectief en daarmee ook aan motivatie.

ondernemer in samenwerking met de water-

verdienmodel gewassen die heel inefficiënt

Tijdschrift Milieu - Dossier- december 2021

▲

integrale aanpak essentieel. Deze integraliteit moet in de praktijk vorm krijgen op het
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omgaan met stikstof de basis van het
bedrijfsinkomen, denk aan mais, aardappelen en groenten; met rustgewassen wordt
namelijk onvoldoende geld verdiend om een
bedrijf financieel gezond te houden. Daar
komt bij dat er geen financiële koppeling ligt
met het stikstofoverschot. Dit betekent dat
er ook geen noodzaak is om te investeren in
maatregelen die het stikstofoverschot, en
daarmee de nitraatuitspoeling, verlagen.
Desondanks denken we dat technische en
landbouwkundige maatregelen wel kunnen
bijdragen aan het realiseren van de doelen
voor de Nitraatrichtlijn. Het weghalen van
de onderliggende oorzaken, in samenwerking met de sector én de consument, zorgt
echter pas echt voor een robuuster en milieuvriendelijker landbouwsysteem.

Andere bedenkingen
Los van deze overkoepelende aspecten,
hebben we de volgende bedenkingen:
Relatie bouwplan en stikstofuitspoeling
De wetenschappelijke onderbouwing over
de relatie tussen bouwplan en stikstofuitspoeling, die de basis vormen van de
verplichte én generieke bouwpannen, is
sterk gestoeld op regionale gewasspecifieke
uitspoelfracties die aangeven welk deel van
het stikstofoverschot uitspoelt naar het
grondwater. Daarbij wordt variatie in
vakmanschap genegeerd2,3, evenals de
invloed van bodemeigenschappen en
gewasopvolging. Hiermee is de observatie
wel terecht dat gebiedsgemiddeld onder
uitspoelingsgevoelige gewassen gemiddeld
meer nitraat uitspoelt dan overige
gewassen. Buiten beschouwing blijven dan
wel de technische en agronomische maatre-

Koppelkansen

kansen voor een deel een hypothetisch

gelen op bedrijfsniveau, denk aan dynami-

De focus op duurzame bouwplannen bouwt

karakter heeft, zeker voor de vruchtbare

sche stikstofadvisering, keuze van rassen

sterk voort op beoogde koppelkansen met

bodems in Nederland met hoge gehalten

en slow release meststoffen. Hetzelfde geldt

andere milieukundige opgaves via een

aan organische stof en nutriënten, en dat

voor slimme gewasopvolging waarbij diep-

betere bodemstructuur en een verhoging

nader onderzoek nodig is om de beoogde

wortelende gewassen na een ondiep-worte-

van het organische stofgehalte. Procesmatig

synergiën te onderbouwen. Juist vanwege

lend gewas de nitraatuitspoeling beperken.

zijn deze koppelingen voorstelbaar. In regio-

de impact op de hele keten is het belangrijk

De huidige voorgestelde maatregel vereen-

nale modellen wordt dit ook aangetoond,

om een gewenste generieke extensivering

voudigt weliswaar de regelgeving, maar

maar tot op heden zijn deze koppelkansen

van bouwplannen goed te onderbouwen.

demotiveert het vakmanschap van de

maar heel beperkt onderbouwd door

Lokaal is deze meerwaarde er zeker, maar

ondernemer, de inzet van technische hulp-

metingen en voor modellen met een focus

onduidelijk is of dit gewenst is voor elk

middelen en potentieel ook de uitrol van de

op het agrarisch bedrijf. Dit betekent dat de

bedrijf in Nederland (zie ook het advies van

Goede Landbouwpraktijk.

beoogde winst ten aanzien van de koppel-

het CDM 2).
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Bedrijfsstructuur
De voorgestelde bouwplanmaatregelen

Maatwerk en inkomen

hebben een groot effect op de totale

Een akkerbouwbedrijf in het Oosten van Nederland kan ook zo maar 5% van het areaal

productie van aardappelen, groenten en

moeten gebruiken voor de teelt van bloemrijke akkerranden. Daarmee draagt het bedrijf

suikerbieten, de gewassen waarmee het geld

bij aan verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Bij een aardappelop-

verdiend wordt. Door de verplichting om

brengst van 10.000 euro per hectare zorgt dit zo voor opbrengstverlaging van 25.000

meer rustgewassen te telen, blijft hier

euro. Een harde deadline van 1 oktober voor de oogst van alle gewassen belemmert de

minder areaal over en zal dit het inkomen en

ondernemer in het sturen op bodemkwaliteit, stikstofbenutting en het weer. Telers wor-

de investeringsmogelijkheden van akker-

den daarmee gedwongen om gewassen te oogsten voor het moment dat ze de optimale

bouwbedrijven negatief beïnvloeden.

opbrengst hebben bereikt. Dit betekent inkomstenderving en risico’s op uitspoeling.

Coöperaties als Avebe of Cosun zijn daar-

Bovendien komt de oogst, opslag en verwerking onder grote tijdsdruk omdat alle bedrij-

naast qua verwerkingscapaciteit en markt-

ven op hetzelfde moment het gewas moeten oogsten. De verplichting om minimaal één

positie afhankelijk van het areaal aardap-

keer per vier jaar een diep wortelend gewas te telen, vereist daarnaast een grondige

pelen en suikerbieten. Een structurele

aanpassing van zijn bedrijfsvoering als ook het inkomen en investeringsruimte.

verandering van de bedrijfsstructuur
bedreigt daarmee de continuering van veel
akkerbouwbedrijven. Onduidelijk is of en zo

economische impact op de primaire sector

de huidige agrarische bedrijfsvoering moet

ja hoe dit risico wordt gecompenseerd. Het

en keten beperkt blijft.

wijzigen om de kwaliteit van grond- en

CDM2 heeft bovendien berekend dat de

oppervlaktewater te verbeteren. We delen

kosten van teelt-technische maatregelen om

Maatregelen voor het oppervlaktewater

daarmee de urgentie die ook spreekt uit de

de nitraatuitspoeling te verlagen in veel

Het is positief dat maatregelen voor het

voorgestelde maatregelen van het 7e NAP.

regio’s lager zijn dan de kosten door aanpas-

oppervlaktewater zich focussen op de route

We zien echter weinig perspectief in de voor-

sing van de gewasrotatie.

waarlangs stikstof en fosfor in het watersys-

gestelde generieke maatregelen, omdat ze

teem komen. Tegelijkertijd is er juist meer

onvoldoende rekening houden met de lokale

Vroeg oogsten

aandacht nodig voor maatregelen in en rond

situatie en een sterk negatieve impact

Vroeg oogsten is in veel situaties een goede

het waterlichaam om de KRW-doelen te

hebben op het verdienmodel. Daarmee

maatregel om onnodige belasting van de

realiseren, bijvoorbeeld de dimensionering

wordt de inzet en motivatie van de agrari-

bodemstructuur - en daarmee ook bodem-

van de watergang, de slootdiepte, de wijze

sche praktijk negatief beïnvloed.

verdichting - te voorkomen. Dit geldt echter

van schonen en het beheer van een stabiele

Er zijn volgens ons alternatieven beschik-

niet voor de verplichting om voor 1 oktober

oever. Dit vraagt om maatwerk per polder of

baar, zowel op korte als op lange termijn,

voor alle gewassen op zand- en lössgronden

gebied, evenals een gemotiveerde inzet van

waarmee de agrarische sector actief een

een vanggewas ingezaaid te hebben. Voor

agrariërs. De generieke uitrol van 2-5 meter

bijdrage kan leveren aan een gezonde bodem

verschillende gewassen levert dit een tegen-

brede bufferzones druist intuïtief in tegen

en voldoende en schoon water. Deze alterna-

gesteld effect op ten aanzien van stikstofbe-

deze wens tot maatwerk en zorgt voor onno-

tieven zijn onderbouwd door gedegen onder-

nutting van de combinatie van hoofdgewas

dige kosten. Daar komt bij dat een dergelijke

zoek, ondersteunen integrale doelstellingen,

en vanggewas. Vroeg oogsten kan namelijk

uitrol veel negatieve feedback oproept bij

zijn praktisch realiseerbaar, zijn economisch

ook juist zorgen voor hogere nitraatuitspoe-

koplopers die bijgedragen hebben aan de

duurzaam en bevorderen draagvlak bij en

ling, zoals dat het geval is bij suikerbieten of

huidige acceptatie van bufferzones. Door het

commitment van de sectoren.

bepaalde aardappelrassen. Onder verkeerde

generieke karakter verliest deze maatregel

omstandigheden oogsten kan juist de

ook haar ‘bovenwettelijke status’ en onder-

Maatwerk op korte termijn

bodemstructuur laten verslechteren, met

graaft daarmee het groenblauwe verdien-

Wij pleiten voor meer maatwerk op de korte

een verhoogde afspoeling in de seizoenen

model dat de afgelopen jaren succesvol is

termijn: het zou heel zinvol zijn om de

erna. Voor enkele gewassen zoals aardap-

uitgerold binnen het Deltaplan Agrarisch

huidige generieke maatregelen te specifiëren

pelen, mais en diverse groenten is aandacht

Waterbeheer (DAW) en het Agrarisch

in relatie tot de specifieke opgaves die er

voor raskeuze en oogstdatum zeker belang-

Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB). Dit

liggen in de landbouweconomische regio’s.

rijk. Een meer resultaatgestuurde aanpak

demotiveert betrokken boeren en belem-

De opgaves voor grond- en oppervlaktewa-

(focus op een stikstofbenutting) heeft hierbij

mert potentieel de verdere uitrol van het

terkwaliteit variëren namelijk in relatie tot

voordelen, omdat het ondernemers helpt om

DAW. Conform de planMER-studie is maat-

bouwplan en grondsoort, waardoor de effec-

te sturen op weersomstandigheden, het

werk hierbij cruciaal.

tiviteit van de voorgestelde maatregelen

3

minder praktische uitdagingen oplevert qua

varieert qua bouwplanintensiteit, timing

Maatwerk en resultaatsturing

van oogst, teelt van vanggewassen en

kortere tijd geoogst worden) en de negatieve

Voorop staat dat de opgaves groot zijn en dat

breedte van bufferzones. Binnen de context
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uitvoering (het totale areaal moet in een
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van kringlooplandbouw lijkt het ons zinvol
om te sturen op maatregelen die de benutting van stikstof verhogen. We adviseren om
de huidige generieke maatregelen om te
zetten naar maatwerkoplossingen die rekening houden met de daadwerkelijke knelpunten per regio.
Wat betekent dit concreet voor de huidige
voorgestelde maatregelen in het concept 7e
NAP?
Duurzame bouwplannen en oogsten voor 1
oktober
Voor de verschillende regio’s kunnen combinaties van bouwplannen en teeltmethodes
(lees: maatregelen) worden gedefinieerd met
een bijbehorend gewenst meerjarig gemiddelde stikstofoverschot. Dit moet er voor
zorgen dat de nitraatconcentratie in het
grondwater onder de norm komt en blijft. De

Maatregelen die nitraatuitspoeling verminderen

set aan maatregelen per bouwplan kan
worden gebaseerd op de landbouwkundige

Met het oog op vermindering van nitraatuitspoeling denken we aan teeltmethode(s)

kennis die aanwezig is bij kennisinstellingen

zoals:

en erfbetreders. Om maatwerk mogelijk te

• Het opvolgen van de bemestingsadviezen, rekening houdend met de groei van het

maken, krijgt elke ondernemer de keus om

gewas, het weer en de kwaliteit van de bodem;
• Het afzien van stikstofbemesting in het jaar na het scheuren van meerjarig (> 3 jarig)
grasland;
• Het beperken van de ‘risicopremie’ die veel uitspoelingsgevoelige gewassen krijgen in
het voorjaar;
• Het minimaliseren van de werkzame stikstofbemesting voor snijmais op alle grondsoorten;
• Het herverdelen van dierlijke mest binnen het bedrijf naar rato van de bodemvruchtbaarheid qua fosfaat en stikstof (conform het Bemestingsadvies) als ook draagkracht;

combinaties van maatregelen te kiezen in
relatie tot inpasbaarheid op zijn/haar bedrijf,
gegeven de grondsoort, het uitspoelingsrisico en bouwplan, de bodemkwaliteit en het
weer, om zo het gewenste stikstofbodemoverschot te realiseren. De ondernemer
committeert zich hier aan en zorgt zelf voor
de benodigde bewijsvoering, onder andere
door het nemen van metingen in het najaar.

• Het stimuleren van rijbemesting;

Hiermee wordt geborgd en doelgericht

• Een voorkomen van beweiding van melkvee in het najaar onder natte weersomstan-

gestuurd op een verlaging van nitraatuit-

digheden;
• Het gebruik van vroege variëteiten voor gewassen die in het najaar nog weinig stikstof
opnemen;
• Slim beregenen in periode van droogte;

spoeling door een stimulering van de Goede
Landbouwpraktijk. Indien gewenst kan dit
ook geborgd worden via een afrekenbare
stoffenbalans op perceelsniveau.

• De inzet van kleinere en lichtere machines om zo ondergrondverdichting te beperken;
• Het opnemen van berm- en slootmaaisel binnen de mestboekhouding van het bedrijf;

Bufferzones

• Afvoeren en verwerken van stikstofrijke gewasresten (zoals bietenblad) in een akker-

Diverse studies vanuit Maatregel-Op-De-

bouwrotatie;
• Slimme gewasopvolging waarbij ondiep- en diepwortelende gewassen elkaar afwisselen
• Mogelijk zelfs een herijking van de landbouwkundige klassegrenzen van de fosfaattoe-

Kaart4, het BedrijfsBodemWaterPlan5 en
planMER3 hebben laten zien dat bufferzones
alleen onder specifieke omstandigheden
effectief zijn, afhankelijk van grondsoort,

stand om de aanvoer van dierlijk mest beter af te stemmen op de daadwerkelijke

aanwezigheid van sloten, drainage, en

gewasbehoefte;

fosfaattoestand. Hierop voortbouwend is in

• Dimensionering van sloten, ecologisch schonen en stabiliteit van oevers om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.

2021 in kaart worden gebracht waar maatregelen inzetbaar zijn. Hiermee kunnen per
regio doelen worden gesteld aan het areaal
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en de noodzakelijke breedte van de buffer-

beperken. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend,

zetten zijn voor verlaging van stikstofver-

zone om de daar aanwezige doelen voor het

omdat maatregelen én impact worden

liezen. Voor vrijwel alle sectoren zien we zo

oppervlaktewater te realiseren. Daar

gemonitord.

potentie om het nitraatgehalte in het grond-

bovenop kan bij de breedte van de zone reke-

De concretisering van deze maat-

water te verlagen tot onder de beoogde

ning worden gehouden met het teeltplan. In

werkaanpak behoeft verdere toetsing in

norm. Wel ligt er een potentieel knelpunt bij

gebieden met een grotere opgave kan op

relatie tot fraudegevoeligheid, de betrouw-

intensieve vollegrondsgroentebedrijven

gebiedsniveau ook een minimum percentage

baarheid van nitraatmetingen en een afre-

waar het vrijwel onmogelijk is om op

areaal worden vastgesteld. Op deze manier is

kenbare stoffenbalans als monitoringsin-

bedrijfs- en gewasniveau te voldoen aan het

de kwaliteit van het oppervlaktewater te

strument, de benodigde kosten voor

gewenste kritische stikstofoverschot. Een

verbeteren, is een koppeling mogelijk met

monitoring en de veranderende rollen van

eventuele heffing en premie per kilo stik-

aanvullende diensten (vanuit het ANLB) en
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