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De bijdragevan delandbouw
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Indeland- en tuinbouw heerstongerustheid averde implementatie vandeKaderrichtlijn Water.De
ongerustheid isondermeergestoeld opdeuitkomsten van de studieAquarein'.Eenguickscanvan
lietCentraal Plan Bureau' heeft derustnietdoen terugkeren.
Devreesleeft datde KaderrichtlijnWater
leidttotzware,algemeengeldendenormen
voorhetnutriëntengehalteinhetoppervlaktewater.Deintervallenvoordenutriëntengehaltenwaarbinnen de gewensteecologischetoestand voorkomt,zijnechterbreed.Hetal dan
nietkunnen bereikenvaneengewensteecologischetoestand hangtnamelijk nietalleenaf
vandeactuelechemischetoestand vanhet
oppervlaktewater, maarookvanaspectenals
dehydrologie,demorfologie endebiologie.
Verderisdevoorgeschiedenisvanbelang.Eris
dussprakevaneencomplexsamenspelvanfactorenenhetherstelvaneenaquatischecosysteemdientopaldezefactorengerichtte
zijn.Zo kaneenmitigerende maatregelals
hermeanderinghetmogelijk makendateen
mindervergaandereductieindenutriëntenbelastinghoeft tewordengerealiseerd.Afbeelding ï illustreertdezesamenhang.

Aft), v.

Hetverbeteren vaneenaquatischecosysteemvraagtvrijwelaltijdeenafweging tussenmaatregelendoorde land-entuinbouwen
maatregelen inanderesectoren.Ditbetekent
datondermeerinzichtnodigisindebijdragen
diedeland-entuinbouw kanleverenaanhet
verminderen vannutriëntenbelasting vanhet
oppervlaktewater.Omtekomentotdit inzicht
heeft hetInterProvinciaalOverleg(IPO)aan
DLV Groen&RuimteenRoyalHaskoning
opdrachtgegevenvoorhetuitvoerenvaneen
quickscan.Daarbij isbekekeninhoeverrede
land-entuinbouw kanbijdragen aanhet
bereikenvanecologische waterkwaliteitsdoelstellingenzonderdatdaarbij devitaliteitvan
deland-entuinbouwernstigwordt aangetast.
Indequickscanisdeaandachtgespitstopveel
vootkomendesituatieszoalsgebiedenmet
gebufferde laagveenslotenenlangzaamstromendemidden-enbenedenlopenopzand.

Effecten van toe-enafnemende num'entenconcentratiesopdeecologieendeinvloed van aanvullende
maatregelen.
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Laagveensloten
Ecologischedoelstellingen
Laagveenslotenbehorenniettotde categorienatuutlijke waterenenkennendaaromals
doelstellinghetbereikenvaneengoedeologischpotentieel.Hetbetreft eenkwaliteitsniveau,waarbijzichondergedoken waterplanten
kunnenontwikkelen.Opbasisvanbestaande
kennisisbepaald,datditeenkroosbedekking
vanmaximaaldehelft betekent.Vervolgensis
onderscheidgemaakttussen tweeecologische
niveau's:eensituatiewaarbijweinigbijzonderesoortenvoorkomen,zoalsdrijvend fonteinkruidende geleplompeneensituatiemet bijzonderesoorten,zoalsdewaterviolierenhet
waterdrieblad.Opbasisvanliteratuurgegevensenbestaandekenniszijn kritischewaardenvastgesteld voorde nutriëntengehalten die
corresponderen metdetweeonderscheiden
niveaus.Erblijkt spraketezijnvanbrede
intetvallen vanwegeeensterkesamenhang
metanderefactoren.Debovengrenzenvan
dezeintervallenstaanintabel1 enzijn maatgevendgesteld.Indetabelzijnookindicatieve
bovengrenzenopgenomenvoorondiepe,
matiggrotelaagveenplassen,omdatdezevanwegehetafwentelingsprincipe medebepalend
kunnenzijnvoorlaagveensloten dieop deze
plassen uitslaan.
Aanwezige nutrienteugchaltcn
Afbeelding 2toontvoor laagveengebieden
opwelkewijzedestikstof-en fosfotgehalten
zichdeafgelopen 20jaarhebben ontwikkeld5'.
Hetgaatomhetgemiddeldeverloopinde
waterendiesterkdoordelandbouwworden
beïnvloed.Metnamede gehalteninhetwinterhalfjaar zijn interessant,omdat de invloed
vandelandbouwzichmetnameindatseizoen
manifesteert. Inhetzomerhalfjaar isnamelijk
sprakevaneenvermengingmet ingelaten
water.
Hetgehalteaantotaalstikstoftoonteen
dalendverloopoverde negentigerjaren,met
nameinhetwintethalfjaar. Mogelijk hangtdit
samenmetde beperkingendiezijngaangeldenvoorde hoeveelheden meststoffen diejaarlijksmogenwordengebruikt, gecombineerd
metdebeperkingen inhettijdstip vanaanwending.Hetstikstofgehalte inhetzomerhalfjaar bedraagt nugemiddeldongeveertwee
milligram perlitereninhet winterhalfjaat
gemiddeldongeveervijfmilligramperliter.
Het gehalteaantotaalfosfor kenderond
1990 eentrendbreuk,zowelinhetwinter-als
inhetzomerhalfjaar. Hetisnogniet duidelijk
ofditsamenhangtmetbeperkingeninhet
tijdstip endemethodevan mestaanwending
endaarmedemeteenverminderingvandefosfaatafspoeling. Inde negentigerjarenishet
fosforgehalte enigszinsblijven dalen.Inhet
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sloten dan gemiddeld een stikstofgehalte van2
mg/l aanwezigis.
In hoeverre uiteindelijk ook het hoofdwatersysteem van Nederland met grote zoetwatermeren, zoals het Ijsselmeer, een doorwerking hebben naar de laagveengebieden, is
buiten beschouwing gebleven.
ReductieiiKKjelijklu'ri'i'ii dooi land- en tuinbouw
Indelaagveengebieden komen voornamelijk melkveehouderijbedrijven voor.Dezehebben in deafgelopen tienjaar alsgevolgvan de
mestwetgeving hun overschotten aan stikstofen fosfaat ruwweg gehalveerd. Dit ismet name
bereikt door het beter benutten van het zelfgeteelde ruwvoer endegeproduceerde mest.
Daarmede konden ook de bedrijfseconomische
resultaten worden verbeterd. Economie enecologie trokken in ditgevalgelijk op.

Foto:CLM.

zomerhalfjaar bedraagt het fosforgehalte nu
gemiddeld ongeveer 0,2mg/l en m het winterhalfjaar gemiddeld ongeveer 0,3 mg/l.
Gewenste reducties
Denutriëntengehalten in het zomerhalfjaar zijn bepalend voor deecologie.Een vergelijking van de actuelegehalten met de eerder
genoemde bovengrenzen (tabel 1) laat zien, dat
in sommige laagveengebieden reducties nodig
zijn van het fosforgehalte, met name bij laagveengebieden die uitslaan op laagveenplassen
met bijzondere ecologischewaarden. In deze
plassen mag tijdens het zomerhalfjaar het fosforgehalte niet hoger zijn dan 0,1mg/l, terwijl
dan gemiddeld gezien in de polders het fosfor-

Tabel 1:

Problemen met het stikstofgehalte in laagveengebieden zijn reeds teverwachten bij polders die uitslaan opplassen zonder bijzondere
ecologischewaarden.In dezeplassen dient tijdens hetzomerhalfjaar het stikstofgehalte
lager tezijn dan 1,3 mg/l, terwijl in de polder-

Indicatievebovengrenzenvoordestitato/-enjbsjorgehalten (mg/l)inhetzomerhalfjaar, behorendehij het
goedeecologischepotentieelvaneenbepaaldtypelaagveerolotenenlaagveenplajsen.

ecologischniveau

nutriënt

geenbijzonderesoorten

stikstof
fosfor
stikstof
fosfor

welbijzonderesoorten

Ajh. 2:

gehalte 0,2mg/l bedraagt. Een fosforgehalte
van 0,2mg/l,zoalsgemiddeld gezien in de
laagveengebieden aanwezig is,vormt geen
probleem voor sloten zonder en met bijzondereecologischewaarden en evenmin voorplassen zonder bijzondere ecologische waarden.
Dit impliceert, dat in velelaagveengebieden de
fosforbelasting van de sloten geen probleem
vormt.

sloten

plassen

3,3

3,3

0,4

0,2

1,3
0,2

0,1

1,8

Hetverloopvanstiksto/-enjosforgehaltcnin1985-2003voorhetoppervlaktewaterindelaagveengebieden.
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Demelkveebedrijvendieop het gebied van
mineralenmanagement een koploperpositie
innemen, slagen er in om circa 20procent lagerestikstof- en fosfaatoverschotten te realiseren
dan demiddenmoot. Het isaannemelijk, dat
in de toekomst de huidige middenmoot ook
dezegunstigere resultaten kan boeken.De
eerstkomendejaren zaldit vermoedelijk niet
het gevalzijn vanwege problemen die voortvloeien uit wijzigingen in de mestwetgeving.
Op termijn zijn zeker nog verdergaande verlagingen in de stikstofen fosfaatbelasting te verwachten, met name alsgevolgvan de komende
verplichting om fosfaatevenwichtsbemesting
door tevoeren. Mogelijk dat ook grootschalige
afspraken over bemestingsvrije stroken langs
sloten tot stand komen.Wijzigingen in de
bodembelasting van veengronden werken in
het algemeen snel doornaar het oppervlaktewater (twee tot vijfjaar).
Ofdeverbeteringen in destikstof- en fosfaatoverschotten voldoende bijdragen, is
afhankelijk van de belastingen van andere herkomst. In laagveengebieden kan sprake zijn
van betrekkelijke hoge nutriëntengehalten
vanwegeeen mincraalrijke kwel,het mineraliseren van veen en het inlaten van gebiedsvreemd water. Indien dezezaken aan de orde
zijn, leverteen verbetering van het mineralenmanagement op demelkveebedrijven maar
een marginaal effect op.Dit betekent, dat
steeds een analyse van deverschillende balansposten moet worden gemaakt,zoals op een
zeergedetailleerde wijze heeft plaatsgevonden
voor deVlietpolder binnen het Hoogheemraadschap van Rijnland4'. Uit de analyse voor
deVherpolder komt naar voren,dat de stikstofbelastingvan het oppervlaktewater voor40
procent isterug te voeren tot debemesting. Bij
de fosfaatbelasting isdit maar voor 15procent
18-2005
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het geval vanwege deaanwezigheid van mineraalrijk grondwater op betrekkelijk geringe
diepte (circatwee meter beneden maaiveld).De
bovengrenzen dieeerder zijn genoemd voor
laagveensloten zonder bijzonder ecologische
waarden, blijken in deVlietpolder slechts in
geringe mate teworden overschreden (zoprocent bij fosfaatgehalte). Het vermijden van
dezeoverschrijding wordt haalbaar geacht.
DeVlietpolder slaat haar overtollige water
uit opdeWijdeAa,een laagveenplas.In het
zomerhalfjaar liggen de nutriëntengehalten
van het slootwater in deVlietpolder aanzienlijk hoger dan de bovengrenzen die zijn
genoemd voor een veenplas zonder bijzondere
ecologischewaarden (voor het fosforgehalte 0,5
versus0,2mg/l en voor het stikstofgehalte 3,4
versus 3,3mg/l).In hoeverredit bezwaarlijk is,
hangt afvan deandere nutriëntenbelastingen
op deWijdeAa.IndeVlietpolder ismet louter
landbouwkundige maatregelen geen goede
oplossingte realiseren,zeker niet alshet gaat
om fosfaat. Eenoplossing isslechts haalbaar
met een ingrijpende verhoging van het slootpeil(thans 40cm-mv),maar dan kunnen de
melkveehouderijbedrijven geen srand houden.
Het één en ander betekent dat de melkveehouderij in deVlietpolder haar toekomst niet
in eigen hand heeft, maar afhankelijk isvan de
belastingsruimte dieop regionaal niveau kan
worden gevonden.Zonodig zou het overtollige
polderwater niet viaeen plas,maar viaeen
andere afvoerweg moeten lopen.
Langzaam stromende beken
Ecologische waarden
In demidden- en benedenlopen van de
beken in dezandgebieden dient eveneens een
goed ecologisch potentieel teworden bereikt.
Ook hierbij isonderscheid gemaakt tussen een
situatie waarbij sprake isvan weinig bijzonderesoorten zoals het pijlkruid, deegelskopen de
gelelis,én een situatie met bijzondere soorten
alsde beekdonderpad, dewaterviolier en het
beekrombout.Voorbeide situaties zijn op basis
van literatuurgegevens en bestaande kennis
kritische waarden vastgesteld voor de nutriëntengehalten. Debovengrenzen van degevonden intervallen staan vermeld in tabel 2en zijn
maatgevend voor het bereiken van het goede
ecologische potentieel.
Aanwezige nutrïêntenge halten
Afbeelding 3toont het verloop van de nutriëntengehalten die in deperiode 1985-2003
zijn gemeten in dezandgebieden. Ook hier
gaat het om gehalten in wateren diesterk door
de landbouw worden beïnvloed 5 .
Bij het stikstofgehalte zien weeen dalend
verloop in de negentigerjaren. In het zomerH20
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halfjaar bedraagt het stikstofgehalte nu
gemiddeld ongeveer 2 mg/l en in het winterhalfjaar gemiddeld ongeveer 7mg/l.
Bijhet fosforgehalte zien werond 1990,ner
als bij de laagveengebieden, een duidelijke
trendbreuk. Inde negentigerjaren is echter
sprakevan een min ofmeer stabiele situatie.
Momenteel bedraagt het fosforgehalte in het
zomerhalfjaar gemiddeld ongeveer 0,15mg/l
en in her winterhalfjaar gemiddeld ongeveer
0,25 mg/l.
Gewenste reducties
Voordeecologiezijn de nutriëntengehalten in het zomerhalfjaar bepalend. Een vergelijking van demaatgevende bovengrenzen
(rabel3)met deactuelegehalten wijst uit, dat
gemiddeld geziengeen sprake isvan een overbelasting.Dit geldt zowelvoor situaties met en
situaties zonder bijzondere ecologische waarden.
In een specifieke situatie kan het echter
anders liggen. Indit kader isdeBrabantse beek
DeBeerzeonder de loepgenomen. Hier
bedraagt het stikstofgehalte in het zomerhalfjaar ruim 5mg/l.Voortrajecten met bijzondereecologische waarden isdit problematisch;
hier dient het gehalte lager dan 2,6mg/l te
zijn. Het fosforgehalte in het zomerhalfjaar
(0,1mg/l) vormt geen belemmering.
Reductiemocjelijkheden in land- en tuinbouw
In dezandgebieden zijn degronden in
belangrijke mate ingebruik bij melkveebedrijven.Inbepaalde delen van het zuidelijk zandgebied komt relatiefgezien ook veel akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt voor.

Tabel2:

Het melkveebedrijfDeMarke dat voor de
zandgebieden een pioniersfunctie vervult, kent
een experimentele bedrijfsvoering, waarbij de
bedrijfseconomie in beperkte mate ondergeschikt isaan het beteiken van een minimale
milieubelasting. Opdit bedrijfis het fosfaatoverschot op bodemniveau bijna tot nul teruggebracht en het stikstofniveau isruwweg een
derde lager dan gemiddeld opde praktijkbedrijven. Het concept drukt echter wel duidelijk
het bedrijfseconomische resultaat naar beneden.Deervaringen bij DeMarkegeven aan, dat
nogeen aanzienlijke vermindering van de
bodemoverschotten aan stikstofen fosfaar
mogelijk is. Het breed implementeren in een
gebied vraagt echter welenkele tientallen
jaren. Dedoorwerking naar de belasting van
het oppervlaktewater vraagt minimaal 10tot
15jaar. Debijbehorende kosten zijn nu nog
een obstakel,maar innovatieve ontwikkelingen kunnen dit verminderen.
Indeafgelopen tienjaar zijn ookopde
akkerbouw- envollegrondsgroentebedrijven de
bodemoverschotten aanstikstofen fosfaat substantieel verlaagd.Koploperbedrijven geven
aan,dat een verdereverlagingmogelijk iszon-

Indicatievebovengrenzenvoordestikstof-enJos/orgehalten[mg/l)inherzomerhalfjaar, behorendebijhet
goedeecologischpotentieelvanlangzaamstromendemidden-enbenedenlopenopzand.

ecologisch

niveau nutriënt

geen bijzondere soorten
welbijzondere soorten

A/b. 3:

Demelkveebedrijven in de zandgebieden
hebben in de afgelopen tienjaar een flinke
reductie in destikstof- en fosforbelasting van
debodem gerealiseerd;dezebelasting is ruwwegmet een derde afgenomen. De bedrijven
dieeen koploperspositie innemen, scoren op
stikstofgebied substantieel beter; op fosfaatgebied isdit niet het geval.Eénen ander isgerealiseerd in combinatie met een verbetering van
het bedrijfsresultaat.

stikstof
fosfor
stikstof
fosfor

midden- en bendenlopen op zand
5,5
o,3
2.6
0,15

Hetverloopvanstiksto/-en/osjogehalten indeperiode1985-2003 voorhetoppervlaktewaterinde
zandgebieden.
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derdatdittoteenslechter bedrijfseconomisch
resultaatleidt.Dewijzigingen inde mestwetgevingverplichtentoteenfosfaatevenwichtsbemesting.Ophetgebiedvanstikstofzijn
maatregelen inbeelddieeenverlagingvanhet
bodemoverschot toteenkwartvande huidige
waardeleiden,waaronderhetafvoeren van
bladrestenenhetextensiverenvanhetbouwplan(geenvlinderbloemigen).Ookhiervormen
dekostennogeenhindernis,maarinnovatieve
ontwikkelingen kunnenmogelijk op delange
termijn dezedrempelverlagen.Ditbetekent
datdeland-entuinbouw nogtoteensterke
reductieindestikstof-enfosfaatbelasting van
hetoppervlaktewater instaatisendaarmedein
vergaandemate,waarnoodzakelijk, tegemoet
kankomenaandegesteldedoelen.Hetgaat
hierechteromingrijpende veranderingen inde
bedrijfsopzet endaarmeeisheteenlangetermijnzaak. Hetlaatsteheefteveneenstemaken
metde tragedoorwerkingnaardebelasting
vanhetoppervlaktewater.
Conclusies
Uitdequickscankomtnaarvorendatde
land-entuinbouwreedseengrotereductie

heeft gerealiseerdindebodemoverschotten
vanstikstofenfosfaat. De bedrijfseconomische
resultatenzijndaardoornietmindergeworden.Koploperbedrijven demonstreren dateen
verderereductiemogelijk is.De quickscan
heeft ookhetinzichtopgeleverddatnieuwe
bedrijfs- enteeltconcepteninontwikkeling
zijn,waardoordemineralenoverschotten inde
bodemnogomlaagkunnen.Dezeconcepten
zijnechterbedrijfseconomisch nognietrealistisch,zekeralseensnelleinvoeringnoodzakelijkzouzijn.Opbasisvanactueleengewenst
geachtegebiedsgemiddelden isvastgesteld,dat
inlandbouwgebieden op veenenzanddetoepassingvandeKaderrichtlijn Waterhaalbaar
is,alsdeland-entuinbouwslaagtineenbrede
toepassingvandeinontwikkelingzijndeteeltenbedrijfsconcepten. Anderzijds isooksprake
vangebiedenwaardegewenstgeachte nutriéntengehaltenniethaalbaarzijn met landbouwkundige maatregelen.Voordezegebiedenisdeland-entuinbouwafhankelijk vande
belastingsruimte dieopregionaalniveaukan
wordengevonden.Eengebiedsspecifiekeconclusieisslechtsmogelijk op basisvaneen
grondigeanalysevanhetbetreffende gebied.
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