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Samenvatting en conclusies 

In de regio Winterswijk-Oeding is in de periode 2010–2012 een grensoverschrijdend project uitgevoerd, 

gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Bovenslinge, de Willinkbeek 

en de Ratumse beek. In Nederland is dit project gecoördineerd door Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ)  

en in Duitsland door Kreis Borken. Het project richtte zich zowel op de (afval)waterbeheersing in het 

stedelijk gebied, als op landbouwkundige verbeteringen gericht op de waterkwaliteit. Daarnaast is in het 

stroomgebied, intensiever dan anders, de waterkwaliteit gemeten en getoetst aan de normen. 

De onderdelen stedelijk water en waterkwaliteit zijn in dit rapport samenvattend opgenomen. Voor een 

uitgebreide beschrijving van deze onderdelen wordt verwezen naar het Duits-Nederlands eindrapport 

van het project, samengesteld door Bureau Feldwisch en Haskoning/DHV. 

 

In het landelijk gebied zijn in het kader van dit project op 13 agrarische bedrijven in de regio Winterswijk 

en op 22 bedrijven in de omgeving van Oeding een groot aantal, overwegend landbouwkundige, 

maatregelen uitgevoerd om de benutting van de gegeven N en P te verhogen en daarmee de verliezen 

naar het water in de beken te beperken. Voor de genomen maatregelen geldt dat ze bij voorkeur een 

positief effect hebben op het inkomen van de boer en op de waterkwaliteit. Daarnaast zijn een aantal 

eenvoudige en relatief goedkope maatregelen uitgevoerd, bijvoorbeeld voor vermindering van 

erfafspoeling, waarvan een positief effect verwacht werd. In Duitsland zijn de deelnemende bedrijven 

begeleid door de Landwirtschaftskammer Borken en in Nederland door het Nutriënten Management 

Instituut NMI.   

 

In dit rapport zijn de maatregelen van de 13 bedrijven in de regio Winterswijk uitgewerkt. In  

afzonderlijke hoofdstukken zijn de resultaten per maatregel beschreven. Voor elke maatregel is de 

vermindering van de potentiële verliezen aan N en P2O5 per ha berekend. Deze potentiële verliezen zijn 

vastgesteld op basis van de N- en P-balans op de betreffende praktijkpercelen en/of de hoeveelheid 

minerale N, die aan het einde van het groeiseizoen in het profiel achterbleef. Vervolgens zijn deze 

verliezen voor de meeste maatregelen opgeschaald naar regioniveau. Als regio is het voor deze studie 

gedefinieerde WRIJ gebied aangehouden. Dit gebied komt in grote lijnen overeen met het gebied waar 

de deelnemende bedrijven liggen. Voor elke maatregel zijn het perspectief en de toepassingsmogelijk-

heden in de praktijk vermeld.  

 

Resultaten 

 

Geen mest toedienen op percelen met hoge fosfaattoestand  

Deze maatregel was erop gericht om de hoge fosfaattoestand van percelen langs waterlopen te 

verlagen en daarmee het risico van fosfaatverliezen te beperken. Op deze percelen is, bij een goede pH 

van de bodem en een goede bemesting met N, K en S, zonder fosfaat uit mest en kunstmest een zelfde 

opbrengst gerealiseerd als op percelen die bemest zijn met dierlijke mest en kunstmest.  Door deze 

maatregel zijn de potentiële verliezen op maïsland afgenomen met 56 kg P 2O5 en 15 kg N per ha per 

jaar. Op akkerbouwpercelen zijn de potentiële verliezen afgenomen met 56 kg P2O5 per ha en tevens 40 

kg N per ha door een efficiënter N-gebruik. Op grasland was de jaarlijkse onttrekking 90 kg P2O5 per ha. 

Gelet op de scherpe gebruiksnormen voor totaal werkzame N op grasland op zandgrond is geen 

inschatting gemaakt van de vermindering van het potentiële N verlies op graspercelen zonder mest. 

Voor grasland is daarom gerekend met een vermindering van het potentieel verlies met 90 kg P2O5 en 0 

kg N per ha. Bij alle gewassen was bij geen mest de hoeveelheid mineralen N aan het einde van het 

groeiseizoen lager dan bij wel toedienen van dierlijke mest. Na drie jaar geen mest toedienen was bij 
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alle waarnemingen de hoeveelheid direct beschikbaar fosfaat (PPAE) verlaagd. 

 

Mest toedienen in de rij bij snijmaïs 

Bij het toedienen van mest in de rij bij snijmaïs worden de nutriënten uit de mest beter benut dan bij 

volvelds toedienen en kan met een lagere bemesting worden volstaan voor het verkrijgen van een 

gelijke opbrengst en onttrekking van N en P2O5. Er blijven aan het einde van het groeiseizoen dan 

minder nutriënten in het profiel achter. Het potentiële verlies door afspoeling en uitspoeling bleek te zijn 

afgenomen met 46 kg N en 26 kg P2O5 per ha per jaar. Indien de negatieve N- en P-balansen worden 

aangevuld is de vermindering van de potentiële verliezen 17 kg N en 12kg  P2O5 per ha per jaar. 

 

Voorjaarsmeststoffen met nitrificatieremmer (Entec) op grasland 

Deze maatregel is gericht op het verminderen van de N- verliezen door uitspoeling en denitrificatie in het 

voorjaar met een neerslagoverschot en een nog beperkte grasgroei. Door een betere N-benutting 

namen de potentiële verliezen in het project af met 12 kg N per ha per jaar. 

 

Nitrificatieremmer Piadin toevoegen aan de mest 

De praktijk in Nederland is momenteel dat op grasland eerst de dierlijke mest wordt toegediend en pas 3 

-4 weken later de kunstmest wordt gestrooid. Het toevoegen van Piadin als nitrificatieremmer aan de 

mest lijkt dus perspectief te bieden om ook verliezen in de periode tussen het uitbrengen van de mest en 

de kunstmest te beperken. De verwachting is dat het toevoegen van een nitrificatieremmer aan de mest 

op grasland leidt tot een vergelijkbare besparing aan N als het strooien van Entec in vergelijking met 

KAS. Ook op bouwland kunnen N-verliezen optreden tussen het uitbrengen van de mest en de opname 

van de voedingsstoffen door het gewas. 

Op grasland gaven de praktijkwaarnemingen, met Piadin als nitrificatieremmer, onvoldoende 

aanwijzingen om deze maatregel op grasland in de praktijk aan te bevelen. De metingen van de 

hoeveelheid minerale N in de bodem aan het einde van het groeiseizoen in 2012 wijzen wel op een 

vermindering van het potentieel verlies met 8 kg N per ha per jaar. Op akkerbouwpercelen gaven de 

beperkte waarnemingen van 2011 onvoldoende informatie om het toevoegen van Piadin aan de mest 

voor bouwland aan te bevelen. Bij snijmaïs waren de potentiële N-verliezen, gemiddeld over 2011 en 

2012, bij het toedienen van mest met Piadin  5 kg N per ha per jaar lager dan bij geen Piadin. De 

praktijkwaarnemingen waren in deze twee jaren echter niet eenduidig en geven daarom onvoldoende 

duidelijkheid om deze maatregel in de praktijk aan te bevelen. Deze maatregel is niet opgeschaald naar 

regioniveau.  

 

Uitstellen mest uitrijden en geen mest in augustus op grasland 

Uitstellen mest uitrijden in het voorjaar en geen mest toedienen in augustus hebben beide hetzelfde 

doel: Beperken van de N-verliezen door uitspoeling en/of denitrificatie. Het uitstellen van het toedienen 

van 25 m
3
 rundveemest per ha tot half maart geeft een vermindering van de potentiële verliezen van 4 - 

4,5 kg N per ha per jaar. Door geen mest meer in augustus op het grasland uit te rijden vermindert het 

potentieel N-verlies met 6 à 7 kg N per ha per jaar. 

 

Verhogen pH van maïsland naar goed niveau 

De zuurgraad (pH) van de bodem is belangrijk voor een goede bodemstructuur met een diepe 

beworteling van het gewas en een goede benutting van de in de bodem aanwezige nutriënten. Bij 

onderzoek op zandgrond gaf verhogen van de pH tot een goed niveau gemiddeld een 

opbrengstverhoging van 660 kg drogestof per ha. Deze 660 kg drogestof bevat dan 50 kg ruw eiwit en 



7 

Landbouwkundige maatregelen & betere waterkwaliteit in grensoverschrijdend project Winterswijk-Oeding (NMI, 2013) 

1,3 kg P. Deze extra opbrengst is winst voor de ondernemer. De extra onttrekking komt dan overeen 

met 8 kg N en 3 kg P2O5 per ha. Dit is indirect winst voor de waterkwaliteit. Meer opname van N en P2O5 

betekent lager risico van af- en uitspoeling en daarmee een vermindering van de potentiële verliezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Jongvee in de wei bij Kotten, november 2011 

 
 

Telen geslaagde groenbemester 

Het telen van een goed geslaagde groenbemester is belangrijk voor het beperken van de verliezen aan 

N  en andere nutriënten door uitspoeling én voor een goede voorziening van bouw- en maïsland met 

organische stof. De vastgelegde nutriënten kunnen tevens goed worden benut. 

In de projectperiode is het aan de deelnemers vaak niet gelukt een goed geslaagd gewas te telen. 

Gemiddeld bevatte de groenbemester 1.625 kg drogestof en 582 kg effectieve organische stof. Met dit 

gewas zijn de potentiële verliezen aan N en P 2O5 in het project verminderd met  16,5 kg N en 5,5 kg 

P2O5 per ha. Bij een goed geslaagde groenbemester, met 2.500 kg drogestof en 850 kg effectieve 

organische stof per ha, kan deze vermindering toenemen tot 33,5 kg N en 11,5 kg P 2O5 per ha. Het 

telen van een goed geslaagde groenbemester is daarmee een prima maatregel om het gehalte aan 

organische stof en daarmee de bodemkwaliteit op peil te houden of te verbeteren. De vastgelegde N en 

P2O5 zijn een welkome aanvulling op de gebruiksnormen voor het telen van snijmaïs met een hoge 

opbrengst en goede kwaliteit. Voor K2O geldt dat de vastgelegde kali niet als kunstmest behoeft te 

worden aangevoerd. Hierdoor is op zandgrond met een lage kalitoestand een behoorlijke besparing 

mogelijk. Het telen van een goed geslaagde groenbemester is een maatregel met een duidelijk positief 

effect op het inkomen van de boer en op het milieu.  

 

Verminderen erfafspoeling 

Op de erven van de deelnemers zijn uiteenlopende maatregelen toegepast, onder andere verminderen 

afspoeling, verbeteren mestopslag, het creëren van een bezinksloot en aanleggen van een agrowadi. 

Onderzoek in een ander waterschapsproject (Waalse Water) laat zien dat de verschillen tussen erven 

aanzienlijk zijn. De ervaringen met de uitvoering in dit project zijn positief. Door nader onderzoek kan 

meer inzicht in de effectiviteit worden verkregen, dit geldt o.a. voor de ‘winst’  voor de waterkwaliteit die 

is te behalen door het verplaatsen van maiskuilen die nu nog vlak langs watergangen zijn gelegen. 
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Stroken grasland niet beweiden 

Op twee bedrijven waren percelen grasland aanwezig die sterk afliepen naar een (smalle) beek. Aan de 

overkant deze beken was een bomenrand aanwezig. Bij beweiden ging het vee liggen in de schaduw 

van deze bomen. Bij het opstaan dropten ze de mest en urine dichtbij de beek. Er kwam dus veel mest 

en urine dichtbij de beek terecht. Op deze bedrijven is een strook grasland van circa 10 meter breed 

gedurende drie jaar niet beweid om zo de verliezen aan N en P2O5. door afspoeling en uitspoeling te 

beperken. Na drie jaar was de hoeveelheid minerale N aan het einde van het groeiseizoen in de laag 0-

30 cm op de niet beweide stroken teruggebracht van aanzienlijk meer dan 14 kg N naar 7,5 kg N per ha. 

De potentiële N-verliezen zijn dus sterk verminderd. Van de graslandpercelen in het WRIJ gebied liggen 

1728 ha op ≤ 10 meter afstand van een watergang. Dit is ruim 60%. Nader onderzocht zou kunnen 

worden in welke omvang percelen aflopen naar de watergang en worden beweid, ten behoeve van het 

opschalen naar regioniveau. 

 

Aanhouden van bufferstroken op bouwland 

Op twee percelen met akkerbouw langs een watergang zijn bufferstroken aangehouden. Deze zijn in 

2010 en 2011 niet bemest. Uit de hoeveelheid minerale N van de percelen en van de bufferstroken kon 

na twee jaar niet worden afgeleid dat er op de bufferstroken minder minerale N in de bodem achterblijft.  

 

Peilgestuurde drainage 

Op één bedrijf is op graspercelen die vrij sterk in hoogteligging verschilden peilgestuurde drainage 

aangelegd. De percelen waren in de zomer droogtegevoelig. Met de peilgestuurde drainage kon in de 

zomer aanzienlijk meer water worden vastgehouden. Hierdoor kon een hogere grasopbrengst worden 

gerealiseerd en konden de toegediende nutriënten beter worden benut. De kans op verliezen door uit- 

en afspoeling via de drain is daardoor afgenomen. De peilgestuurde drainage heeft tot tevredenheid 

gefunctioneerd. Er zijn geen meetresultaten beschikbaar van voor en na het aanleggen van de 

peilgestuurde drainage. Naar verwachting levert peilgestuurde drainage op percelen die in hoogteligging 

verschillen voordeel op voor boer en milieu.  

 

Composteren en vergisten van paardenmest 

Op een bedrijf met opfokpaarden waren de mogelijkheden voor mestopslag beperkt. Het uitrijden van 

verse paardenmest met veel stro erin op grasland gaf problemen. Door meer paardenmest op het eigen 

bedrijf te kunnen gebruiken wordt de kringloop beter gesloten. Oude paardenmest die geruime tijd is 

opgeslagen is meer geschikt om op het grasland toe te dienen. Ook is deze mest naar verwachting 

beter geschikt voor het in stand houden van het gehalte aan organische stof op bouwland. Op dit bedrijf 

is een proefneming gedaan met het composteren van paardenmest en is oriënterend gekeken naar de 

waarde van paardenmest voor het leveren van biogas in een vergistingsinstallatie.  

Bij composteren in de open lucht gaat een gedeelte van de niet organisch gebonden nutriënten, als 

stikstof, kali en natrium, verloren door uitspoeling. Gecomposteerde mest bevat echter meer effectieve 

organische stof en is daarmee uitstekend geschikt om het gehalte aan organische stof van de grond op 

peil te houden of te verbeteren. Het oriënterend onderzoek naar de geschiktheid van verse paardenmest 

voor vergisting duidt erop dat een ton paardenmest van het bedrijf twee keer zoveel biogas levert als 

een ton vaste rundveemest en ongeveer de helft van een ton rijpe maïs 

 

Minerale N in de bodem aan het einde van het groeiseizoen 

Voor de deelnemers in Duitsland is de hoeveelheid minerale N, die aan het einde van het groeiseizoen 

in het profiel achterblijft, een belangrijk meetgegeven voor het vaststellen van de efficiëntie van de 
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gegeven bemesting. Om de resultaten van de deelnemers in Nederland en Duitsland beter te kunnen 

vergelijken is besloten deze metingen in 2011 en 2012 zowel in Nederland als in Duitsland uit te voeren. 

In 2011 zijn de metingen in Duitsland verricht in de eerste helft van november in een droge periode. De 

metingen in Nederland zijn later uitgevoerd in een zeer natte decembermaand. De metingen in Duitsland 

gaven hogere Nmin concentraties weer, maar zijn niet goed vergelijkbaar met die in Nederland. 

 In 2012 zijn de metingen in beide landen uitgevoerd in de eerste helft van november. Onder grasland 

was bij de deelnemers in Nederland in de bodemlaag 0-60 cm gemiddeld 24 kg minerale N per ha 

aanwezig. Op de traditioneel bemeste percelen was dit 29 kg en op de percelen, waarop een maatregel 

was toegepast, gemiddeld 20 kg per ha. Onder het maïsland waren er gemiddeld geen duidelijke 

verschillen tussen traditioneel bemeste percelen en percelen met maatregelen. Gemiddeld over alle 

percelen bleef er na het groeiseizoen 38 kg minerale N per ha in de bodemlaag van 0-60 cm achter. In 

het goed vergelijkbare jaar 2012 waren er geen grote verschillen tussen Nederland en Duitsland in de 

hoeveelheid minerale N, die aan het einde van het groeiseizoen onder maïsland in bodemlaag 0-60 cm 

achterbleef. 

 

Opschalen naar regioniveau 

Bij de synthese zijn de maatregelen, waarvan voldoende informatie beschikbaar was, op basis van het 

aantal ha per gewas, de bodemvruchtbaarheid en ligging van de percelen ten opzichte van waterlopen, 

opgeschaald naar regioniveau en zijn de toepassingsmogelijkheden in de praktijk aangegeven. 

Door toepassing van de  maatregelen op alle daarvoor in aanmerking komende percelen is in het WRIJ 

gebied een vermindering mogelijk van het potentieel verlies van 100–125 ton N en van 60–75 ton  P2O5. 

Dit is 7 à 9 procent van de in het WRIJ gebied toegediend N uit mest en kunstmest en 16 à 20 procent 

van het toegediende fosfaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2.  Veldbezoek met landbouwadviseurs Anja Keuck en Dirk Jan den Boer, juni 2011 
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De maatregelen zijn onderverdeeld in: 

1. Perspectiefvol en economisch aantrekkelijk. Deze maatregelen dragen bij aan het verminderen van 

de nutriëntenverliezen, zijn overwegend goed voor het inkomen van de boer en worden voor 

toepassing in de praktijk aanbevolen; 

2. Perspectiefvol, maar economisch niet aantrekkelijk of kostenneutraal. De maatregelen dragen wel 

bij aan het verminderen van de nutriëntenverliezen, maar zijn te duur of kostenneutraal. Ook 

kunnen er landbouwkundige bezwaren zijn. Voorbeelden hiervan zijn: Leiden tot een lager gehalte 

aan organische stof van de bodem bij geen dierlijke mest; en de behoefte aan andere nutriënten als 

kali tegen kroonroest bij geen mest toedienen in augustus; en 

3. Mogelijk perspectiefvol, maar nog nader onderzoek nodig. Van deze maatregelen wordt een positief 

effect verwacht. De waarnemingen in het project waren echter te beperkt of de maatregel te divers 

(erfafspoeling) om het effect duidelijk vast te kunnen stellen en te kwantificeren.  

 

1. Perspectiefvolle en economisch aantrekkelijke maatregelen zijn: 

 Het toedienen van mest in de rij bij maïs; 

 Het gebruik van kunstmest met een nitrificatieremmer op grasland in het voorjaar, 

 Het telen van een goed geslaagde groenbemester na de snijmaïs; en  

 Het verhogen van de pH op bouwland (en grasland) tot een goed niveau.  

 

Zo levert het toedienen van mest in de rij een grote bijdrage aan de vermindering van het potentieel 

verlies per ha en door het grote aantal ha ook aan dat van het totale WRIJ gebied. Het toedienen van 

mest in de rij is (nu nog) duurder dan volvelds toedienen. Voor bedrijven, die fosfaatkunstmest in de rij 

toe moeten dienen en die dit niet aan kunnen voeren, is deze maatregel steeds economisch interessant. 

Bedrijven die nog fosfaatkunstmest aan kunnen voeren kunnen een afweging maken tussen toedienen 

van mest in de rij en mest volvelds toedienen aangevuld met fosfaatkunstmest in de rij. 

Het gebruik van kunstmest met een nitrificatieremmer op grasland is steeds economisch aantrekkelijk in 

een gemiddeld en nat voorjaar. In een droog voorjaar moet het gezien worden als verzekeringspremie. 

Het telen van een goed geslaagde groenbemester en het verhogen van de pH tot een goed niveau zijn 

altijd economisch interessant, omdat deze bijdragen aan de bodemkwaliteit en de opbrengst verhogen. 

 

2. Perspectiefvolle, maar economisch niet aantrekkelijke of kostenneutrale maatregelen zijn: 

 Geen dierlijke mest toedienen op percelen met hoge fosfaattoestand langs waterlopen; 

 Uitstellen van mest uitrijden op graspercelen met minder goede ontwatering; 

 Geen mest toedienen in augustus; en 

 Hellende percelen grasland langs beken niet beweiden.  

 

Niet toedienen van dierlijke mest is een dure maatregel, die gericht is op het verminderen van de P-

verliezen op percelen met een hoge fosfaattoestand langs waterlopen. Bedrijven die deze maatregel 

toepassen moeten mogelijk extra dierlijke mest afvoeren en extra kunstmest aanvoeren. Bij deze 

maatregel is bovendien de aanvoer van organische stof te beperkt. De maatregel kan daarom slechts 

een beperkt aantal jaren op hetzelfde perceel worden toegepast.  

 

Uitstellen van mest uitrijden op grasland tot half maart is een eenvoudige maatregel die goed kan 

worden toegepast op percelen met een relatief hoge grondwaterstand of slechte ontwatering. Deze 

maatregel levert een bijdrage aan de vermindering van het potentieel N-verlies en is voor de genoemde 

percelen kostenneutraal.  
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Minder mest toedienen is een dure maatregel, als deze leidt tot extra mestafvoer van de bedrijven. Mest 

meer in het voorjaar toedienen en daardoor niet meer in augustus leidt tot een vermindering van het 

potentieel N-verlies. Op grasland op zandgrond kan de kali uit de mest echter noodzakelijk zijn voor de 

vermindering van het risico van kroonroest. Daarom is het aan te bevelen eind juli of begin augustus een 

beperkte hoeveelheid dierlijke mest van 10-15 m
3
 per ha toe te dienen.  

Het niet beweiden van hellende percelen grasland langs beken leidt tot een aanzienlijke vermindering 

van het potentieel N-verlies van meer dan 7,5 kg N per ha. De maatregel is eenvoudig uitvoerbaar. De 

kosten bestaan overwegend uit extra arbeid.  

 

De hier genoemde perspectiefvolle maatregelen zouden goed uitgevoerd kunnen worden op de ervoor 

in aanmerking komende percelen wanneer hier een vergoeding tegenover staat. Het verdient daarom 

aanbeveling deze maatregelen in aanmerking te laten komen voor een vergoeding als groen-blauwe 

dienst, bijvoorbeeld in het kader van Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).  

 

3. Mogelijk perspectiefvolle maatregelen, waarvoor nader (praktijk)onderzoek, of vergelijking met 

bestaande of lopende onderzoeken, gewenst is zijn: 

 Het toedienen van een nitrificatieremmer aan dierlijke mest, 

 Het verminderen van erfafspoeling; 

 Het aanleggen van bufferstroken; en 

 Toepassen van peilgestuurde drainage.  

 

Het toedienen van een nitrificatieremmer aan de dierlijke mest leverde bij de praktijkwaarnemingen geen 

of onvoldoende aanwijzingen op om deze maatregel in de praktijk aan te bevelen en op te schalen naar 

regioniveau. Gezien de aanwijzingen in dit project, de positieve resultaten in ander onderzoek en op 

Duitse bedrijven in het project en gelet op de potentie van nitrificatieremmers om de verliezen aan N uit 

mest in het voorjaar te beperken, is nader onderzoek zeer aan te bevelen.  

Ook eenvoudige maatregelen voor het verminderen van erfafspoeling hebben naar verwachting een 

grote potentie om de verliezen aan N en P naar het water in de beken te beperken.  

De praktijkwaarnemingen met bufferstroken in  het project gaven onvoldoende aanwijzingen om deze 

maatregel in de praktijk aan te bevelen en op te schalen naar regioniveau.  

De praktijkwaarneming met peilgestuurde drainage op percelen die verschillen in hoogteligging heeft in 

het project onvoldoende informatie opgeleverd om deze maatregel in de praktijk aan te bevelen. De 

verwachtingen van de effecten op de waterkwaliteit en op het rendement van de veehouder zijn positief.  

 

Aanbevelingen 

De analyse van de uitgevoerde maatregelen leidt tot een aantal aanbevelingen: 

 Nader onderzoek naar de genoemde maatregelen, waarvan nog onvoldoende informatie 

beschikbaar is, maar die perspectiefvol zijn voor het verbeteren van de waterkwaliteit, is gewenst.  

 Het telen van een goed geslaagde groenbemester is positief voor de bodem- en de waterkwaliteit 

en voor het inkomen van de boer. De deelnemers zijn er vaak niet in geslaagd de groenbemester 

voor half oktober te zaaien. De groenbemester is dan aan het einde van het groeiseizoen 

onvoldoende ontwikkeld. De hoeveelheid nutriënten die in de wintermaanden kan worden 

vastgehouden is dan beperkt. Om in deze periode meer nutriënten vast te kunnen houden lijkt ook 

grasonderzaai onder de maïs als methode zeer geschikt. Nader onderzoek naar de mogelijkheden 

en beperkingen, en het demonstreren en stimuleren, van grasonderzaai onder de maïs is dringend 
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gewenst. 

 Een aantal maatregelen bieden zeker perspectief maar zijn niet kostenneutraal. Een voorbeeld 

hiervan is het niet beweiden van grasland op hellende percelen langs beken. Het verdient 

aanbeveling om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om deze maatregelen in aanmerking te 

laten komen voor een vergoeding als groenblauwe dienst, bijvoorbeeld in het kader van het 

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), en om dit te stimuleren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Bovenslinge met zijbeek Osink-Bemerbeek (r) bij Kotten, 2011 



13 

Landbouwkundige maatregelen & betere waterkwaliteit in grensoverschrijdend project Winterswijk-Oeding (NMI, 2013) 

1. Inleiding 

 

Waterschap Rijn en IJssel en Kreis Borken zijn in 2009 samen een nutriëntenproject gestart in het 

stroomgebied van de Schlinge-Bovenslinge, ten oosten van Winterswijk. Het project is uitgevoerd in de 

groeiseizoenen 2010, 2011 en 2012. Aan weerszijden van de grens zijn door in totaal 35 

landbouwbedrijven maatregelen uitgevoerd, gericht op vermindering van uitstoot verliezen van stikstof 

en fosfaat naar het oppervlaktewater. Dit gebeurde met ondersteuning van een landbouwadviseur van 

het NMI Wageningen en van de Landwirtschaftskammer Borken.  

Ook vond er uitwisseling van kennis en ervaring plaats tussen medewerkers (beroepsgenoten) van 

gemeenten en waterbeheerders, op het gebied van opvang en zuivering van stedelijk afvalwater. De 

waterkwaliteit in het gebied is in de projectperiode door het waterschap intensiever gemeten dan in 

andere jaren. Hierdoor is meer inzicht verkregen in de omvang en herkomst van de vervuiling, en ook in 

de effecten van de genomen maatregelen voor de waterkwaliteit. 

 

Het grensoverschrijdende project had als doel het opdoen van praktijkkennis en ervaring met 

maatregelen die gericht zijn op het verminderen van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater, uit 

landbouw en uit stedelijk gebied. Met deze doelstelling past dit project in een reeks van pilotprojecten 

die zowel in Duitsland als Nederland zijn gestart als gevolg van de uitvoering van de Europese 

Kaderrichtlijn Water.  

De Nederlandse instanties in het project waren - naast het waterschap - LTO Winterswijk, gemeente 

Winterswijk, WCL Winterswijk en de provincie Gelderland. Aan Duitse zijde waren dit Kreis Borken, 

Gemeinde Südlohn, Bezirksregierung Münster en het LANUV te Düsseldorf. Uiteraard kon het project 

niet zonder de actieve deelname van de 22 Südlohner en 13 Winterswijkse landbouwbedrijven! 

 

In dit rapport zijn de maatregelen genomen op de 13 bedrijven in de regio Winterswijk uitgewerkt. In  

afzonderlijke hoofdstukken zijn de resultaten per maatregel beschreven. Voor elke maatregel is de 

vermindering van de potentiële verliezen aan N en P2O5 per ha berekend. Deze potentiële verliezen zijn 

vastgesteld op basis van de N- en P-balans op de betreffende praktijkpercelen en/of de hoeveelheid 

minerale N, die aan het einde van het groeiseizoen in het profiel achterbleef. Vervolgens zijn deze 

verliezen (voor de meeste maatregelen) opgeschaald naar regioniveau. Als regio is het voor deze studie 

gedefinieerde WRIJ gebied (Winterswijk Oost) aangehouden. Dit gebied komt in grote lijnen overeen 

met het gebied waar de deelnemende bedrijven liggen. Voor elke maatregel zijn het perspectief en de 

toepassingsmogelijkheden in de praktijk vermeld.  

 

De aanpak en resultaten voor het stedelijk gebied en de monitoring van de waterkwaliteit zijn alleen 

samenvattend opgenomen. Voor een uitgebreide beschrijving van deze onderdelen wordt verwezen 

naar het Duits-Nederlands eindrapport van het project, samengesteld door Bureau Feldwisch en 

Haskoning/DHV. 
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2. Beheer stedelijk water en ontwikkeling waterkwaliteit  

 

2.1 Uitwisseling stedelijk waterbeheer 

In het projectdeel ‘stedelijk water’ zijn enkele medewerkers van de gemeente Südlohn, de gemeente 

Winterswijk, Kreis Borken en het waterschap enkele keren bijeengekomen voor een vakinhoudelijke en 

technische uitwisseling, en voor een bezichtiging van de omstandigheden ter plekke.  

Aan weerszijden van de grens werden de waterzuiveringsinstallaties (RWZI) en diverse bijzondere 

opvangbekkens (o.a. regenwater-overstorten) langs de Schlinge en Bovenslinge bezocht. Het doel 

hiervan was om de werking van verschillende installaties en de effectiviteit daarvan voor het opvangen 

en zuiveren van afvalwater met elkaar te vergelijken. Ook zijn recente ontwikkelingen in het vakgebied 

met elkaar gedeeld, zoals het ombouwen van Nederlandse zuiveringsinstallaties tot 'energiefabriek', en 

de inhoud van het Duitse afvalwater-afvoer-programma (‘Abwasserbeseitigungskonzept’). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Kennisuitwisseling bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Südlohn, maart 2011 

 

In tegenstelling tot het beheer in Nederland onderhoudt en exploiteert de gemeente Südlohn zowel het 

rioleringssysteem als de zuiveringsinstallatie. In Nederland vallen beide onder verantwoordelijkheid van 

het waterschap. Op het gebied van de afvalwaterafvoer wordt daarbij nauw samengewerkt met de 

gemeente Winterswijk.  

 

Het rioleringssysteem in de gemeente Südlohn bestaat voor 52% uit een gemengd en voor 48% uit een 

gescheiden systeem. In het gescheiden systeem zijn er drie regenopvang-bekkens, die dienen voor de 

vertraagde lozing van neerslagwater op de Schlinge. Om deze lozingen en de toevoer van 

verontreinigende stoffen verder te verminderen heeft de gemeente Südlohn drie nieuwe regenopvang-

bekkens bij bedrijventerreinen aangelegd. Daarnaast zijn er in het buitengebied van de twee 

gemeentekernen 168 kleine gemalen (‘Hauspumpwerke’) met aansluiting op de centrale 

zuiveringsinstallatie en 159 kleinere zuiveringsinstallaties, zonder die aansluiting.  
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In de gemeente Winterswijk bestaat de riolering voor 40% uit een gescheiden systeem. In het 

buitengebied bevinden zich geen zuiveringsinstallaties meer, doordat deze in de jaren negentig zijn 

gesaneerd dan wel via een drukleidingsysteem op de zuiveringsinstallatie zijn aangesloten. Aan de 

zuidkant van Winterswijk, naast de Bovenslinge, ligt de 'groene berging’: een innovatief open 

regenwater-opvangbekken, dat een overstort uit het gemengde rioolsysteem op de Bovenslinge 

verhindert. 

Het zuiveringsslib uit de zuiveringsinstallatie Südlohn wordt in de installatie door een dienstverlener 

ingedikt, overgedragen aan de ‘Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland’ (EGW) om te worden 

verwerkt in de vergistingsinstallatie van EGW in Nordvelen/Gescher. Het slib uit de zuiveringsinstallatie 

Winterswijk wordt verwerkt bij GMB te Zutphen. 

 

De deelprojectgroep 'stedelijk water' is door de projectwerkzaamheden tot het inzicht gekomen dat de 

aanwezige systemen voor het verzamelen, transporteren en reinigen van regen-, riool- en afvalwater 

aan de modernste technische eisen en aan de vergunningvereisten voldoen, en (daarom) effectief zijn. 

Desalniettemin zijn nieuwe maatregelen op het gebied van de afvalwaterafvoer gepland voor een nog 

betere bescherming van het milieu in de toekomst. Een 'zwak punt' in de afvalwaterafvoer in Südlohn 

zou kunnen bestaan in de (toevoer uit) kleine zuiveringsinstallaties in het buitengebied. Dit dient nog 

nader te worden onderzocht. 

 

2.2 Waterkwaliteit in het projectgebied 

In de aanloop naar het project heeft het waterschap alle meetgegevens van de Winterwijkse beken in 

het projectgebied getoetst aan de geldende kwaliteitsnormen. Deze normen vinden deels hun grondslag 

in de Kaderrichtlijn Water. Uit deze toetsingen bleek in het algemeen dat de beken zwaarder zijn belast 

met onder andere stikstof en fosfaat dan de normen toelaten. Ook bleek dat het water dat uit het Duitse 

deel van de beken komt, flink was belast. Mede daarom is het waterschap in dit gebied het 

grensoverschrijdende project gestart. 

De meetgegevens 2006-2009 lieten zien dat de toestand voor fosfaat en stikstof op de meetlocaties op 

de Nederlands-Duitse grens ‘matig’ tot ‘ontoereikend’ was. Tegelijk zijn ook de uitkomsten van een 25-

jarige trendanalyse bekeken. Deze geven aan dat in de Bovenslinge de belasting met nutriënten, vooral 

fosfaat, in de afgelopen periode weliswaar flink is afgenomen, maar juist de laatste jaren stabiliseert. De 

meetgegevens uit de projectperiode 2010-2012 laten wel weer een lichte verbetering zien.  

Uit een vergelijking van de toetsing door het waterschap van die met het Duitse instituut LANUV blijkt 

dat de Duitse norm voor stikstof duidelijk soepeler is dan de Nederlandse (‘goed’ is: < 11,3 mg/l 

Duitsland; < 4 mg/l Nederland). Ook toetst men in Duitsland de waterkwaliteit op basis van de 

jaargemiddelde meetcijfers, in plaats van (zoals bij het waterschap) op basis van de meetgegevens van 

het zomerhalfjaar. Verder zijn er (structureel) van de Schlinge veel minder  meetgegevens verzameld 

dan van de Bovenslinge. Door deze verschillen valt de toetsing in Duitsland positiever uit dan die aan 

Nederlandse zijde.  

Naast een toetsing van de waterkwaliteit is ook een bronnenanalyse (‘waar komt de belasting 

vandaan?’) voor het projectgebied uitgevoerd (Feldwisch, DHV, WRIJ, 2010). Daaruit blijkt dat ca. 85% 

van de stikstof en fosfaatbelasting van de Bovenslinge aan Nederlandse kant afkomstig is uit het 

landbouwgebied. Dit is eenvoudig te verklaren uit het feit dat de landbouw de grootste grondgebruiker in 

het gebied is. In de grensoverschrijdende belasting blijkt het relatieve aandeel vanuit het Duitse 

stroomgebied 65% te zijn en vanuit het Nederlandse stroomgebied ca. 35%. Deze cijfers weerspiegelen 

de verschillen in omvang tussen het Duitse en het Nederlandse deelstroomgebied.  

 



16 

Landbouwkundige maatregelen & betere waterkwaliteit in grensoverschrijdend project Winterswijk-Oeding (NMI, 2013) 

  

2006-2009 2010-2012 2006-2009 2010-2012 

  meetpunt stikstof stikstof fosfaat fosfaat 

  

 

JGM JGM JGM JGM 

  

 

ZHJ ZHJ ZHJ ZHJ 

Untere / Obere Schlinge BS27 6,96 6,63* 0,18 0,1* 

Untere / Obere Schlinge BS30 7,95 4,15* 0,16 0,2* 

      

Bovenslinge; grenslocatie BOS00 6,78 6,1 0,23 0,18 

Bovenslinge; ten zuiden W’wijk BOS06 6,28 5,1 0,13 0,1 

 

 zeer goed  goed  matig  ontoereikend  slecht 

 

JGM = gemiddelde van alle jaargegevens; Duitse toetsingsgrondslag 

ZHJ = gemiddelde van de zomerhalf-jaargegevens; Nederlandse toetsingsgrondslag 

* Voor deze periode betreft dit het gemiddelde van vier meetwaarden, genomen van april 2012  t/m  

   februari 2013.  

 

2.3 Kwaliteit Duitse Schlinge 

 

De conclusies over de kwaliteit van de Schlinge zijn gebaseerd op een onregelmatige reeks van 

meetgegevens. Voor het ene jaar zijn in Duitsland meer gegevens beschikbaar en van meer locaties, 

dan in het andere jaar. De beschikbare gegevens tot met 2009 laten zien dat de waterkwaliteit voor wat 

betreft de N- en P-concentraties sinds 1999 niet zichtbaar is verbeterd. Als voorbeeld geldt de 

ontwikkeling van stikstof en fosfaat op de meetlocatie BS30, net voor de grens: Bij stikstof treden de 

hogere concentraties op in het winterhalfjaar, wat een gevolg is van de versterkte nitraatuitspoeling van 

landbouwpercelen, buiten de vegetatieperiode. Omgekeerd zijn de fosfaatconcentraties hoger in het 

zomerhalfjaar. Dit duidt op P-toevoer via afspoeling en erosie.  

De toetsing in het Duitse stroomgebied over de jaren 2006-2009 laat overigens alleen voor fosfaat een 

verbeteringsopgave zien; stikstof is getoetst als ‘goed’. Voor de jaren 2010-2012 laten de Duitse 

meetgegevens een lichte verbetering voor fosfaat zien, behalve op het meetpunt na de RWZI Südlohn. 

 

In samenspraak met het Duitse instituut LANUV heeft het waterschap in 2012 voor het eerst zelf 

metingen in de Schlinge verricht, en de gevonden concentraties aan de Nederlandse normen getoetst. 

Uit de metingen van het waterschap blijkt dat stikstof op alle drie locaties in de Schlinge ‘matig’ scoort. 

De fosfaat-concentratie is alleen op de grenslocatie matig. Uit de gegevens van meetlocaties onderling 

blijkt dat de gehaltes N en P licht stijgen nadat de Schlinge door het gebied tussen Südlohn en Oeding is 

gestroomd, wat duidt op beïnvloeding door de landbouw.  De invloed van de zuivering van Südlohn is 

zichtbaar in de sterke concentratieverhoging van chloride (waarschijnlijk door de ijzerchloride dosering 

bij het zuiveringsproces) en in een verhoging van de sulfaatconcentratie, op het meetpunt na de RWZI 

Südlohn. 

Ook heeft het waterschap in 2012 de ecologische kwaliteit (macrofauna) gemeten, dit gebeurde op twee 

locaties: één bovenstrooms van Südlohn en één net voor Oeding, na de RWZI van Südlohn. Hieruit blijkt 

dat de macrofauna bovenstrooms van Südlohn ‘goed’ scoort en bovenstrooms van Oeding ‘matig’. Een 

verklaring van dit verschil ligt o.a. in het profiel van de beek, dat vanaf de bron nog redelijk natuurlijk, 

maar verder benedenstrooms gekanaliseerd en overgedimensioneerd is. Ook is er duidelijk invloed van 

de RWZI op de ecologische kwaliteit, dit blijkt o.a. uit de beplanting en de hoeveelheid slib op de bodem. 
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2.4 Kwaliteit Nederlandse Bovenslinge 

In de Bovenslinge, Willink beek en Ratumse beek worden maandelijks op vaste punten watermonsters 

bemeten. In de looptijd van het project werd dit een periode ook tweemaal per maand gedaan. 

Uit de metingen blijkt dat de stikstofconcentraties in de beken in het projectgebied nog relatief hoog zijn. 

Een langjarige trend in de richting van af- of toenemende concentraties is niet zichtbaar. Dat wil zeggen 

dat de stikstofconcentraties op een constant hoog niveau liggen. Niettemin laten de waarden van de 

periode 2011-2012  een lichte verbetering zien, daarbij gaat het om de gemeten concentraties in het 

zomerhalfjaar. 

De fosfaatconcentraties zijn in het projectgebied wisselend. Voor de Bovenslinge voldoen deze aan de 

grens nog niet, en ook niet in het Duitse deel van de Ratumse en Willink beek. De fosfaatconcentraties 

nemen niettemin van het Duitse naar het Nederlandse stroomgebied af, en zijn op het meetpunt ten 

zuiden van Winterswijk een kwaliteitsklasse beter. Op de grens zelf is de fosfaatconcentratie in de 

projectperiode in de Duitse Schlinge een kwaliteitsklasse verslechterd (bij meetpunt BS30), en in de 

Nederlandse Bovenslinge een kwaliteitsklasse verbeterd (bij meetpunt BOS00). 

 

2.5 Grondwaterkwaliteit landbouwpercelen 

Stofconcentraties in het grondwater onder landbouwpercelen geven informatie over de mate van 

uitspoeling van o.a. stikstof en fosfaat naar het grond- en oppervlaktewater. De mate van uitspoeling is 

afhankelijk van zowel de bemestingshoeveelheden als van de in het verleden opgebouwde 

bodemvoorraad. 

In maart 2011 en 2012 zijn in het Winterswijkse projectgebied door het RIVM monsters van het bovenste 

grondwater genomen op percelen van 3 bedrijven, op meerdere meetpunten per perceel. Voor elk 

bedrijf is zowel een perceel waarop een maatregel werd uitgevoerd, als een vergelijkingsperceel 

bemonsterd. De maatregelen betreffen: 

- Perceel 1: Mest in de rij en goede groenbemester (maïsland). 

- Perceel 2: Geen dierlijke mest, extra kalk, en goede groenbemester (maïsland). 

- Perceel 3: Geen dierlijke mest en fosfaatkunstmest, en bufferstrook (bouwland). 

De vergelijkingspercelen liggen dicht bij het maatregelperceel en hadden dezelfde teelt.  

Doel van de metingen was enerzijds om inzicht te krijgen in de N en P-concentraties in het grondwater 

rondom Winterswijk. Anderzijds kunnen deze monsters mogelijk het effect laten zien van de uitgevoerde 

bemestingsmaatregelen. Het nadeel van de aanpak is dat alleen tijdens het project is gemeten, dus niet 

voorafgaand, waardoor er geen (nul)meting is geweest. 

De fosfaatconcentraties in het grondwater van alle onderzochte percelen blijken met < 0,03 mg/l heel 

laag en dus niet fosfaatverzadigd. Omdat de gemeten concentraties beneden de detectiegrens liggen, is 

geen onderscheid zichtbaar in fosfaatuitspoeling tussen de onderzochte percelen.  

De gemiddelde nitraatconcentratie van de 6 percelen (23,9 mg/l in 2011 en 20,5 mg/l in 2012) is 

ongeveer twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde uit 2009. De nitraatuitspoeling is dus tijdens 

het project op de alle percelen hoog. Het effect van de maatregelen is dus niet aanwijsbaar. Opvallend 

is verder dat de concentraties binnen één perceel sterk verschillen. Dit geldt zowel voor de percelen met 

maatregelen, als voor de traditioneel bewerkte percelen.  

Concluderend: De grondwaterconcentraties van N en P zijn gemiddeld gezien niet relevant verschillend 

tussen de maatregelpercelen en de referentiepercelen in de gemeten periode van 2 jaar. 
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3. Opzet en beschrijving projectdeel landbouw-water 

 

3.1 Advisering, bedrijfsplannen en uitvoering 

In het landbouwspoor van het project zijn in de groeiseizoenen 2010, 2011 en 2012 door 35 

landbouwbedrijven een groot aantal maatregelen en aanpassingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd. In 

het deelgebied Winterswijk namen 13 bedrijven deel aan het project en in het deelgebied Südlohn 22 

bedrijven.  

De aanpak in de gebiedsdelen aan weerszijden van de grens was op hoofdlijnen gelijk. De algemene 

ondersteuning van de bedrijven werd uitgevoerd door twee landbouwadviseurs: voor Winterswijk een 

adviseur van NMI Wageningen (Dirk Jan den Boer), en voor Südlohn een adviseur van de 

Landwirtschaftkammer Borken (mevr. Anja Keuck). In de beginfase van het project hebben zij, samen 

met de deelnemers, voor elk bedrijf een bedrijfsplan opgesteld, waarin de uit te voeren maatregelen per 

bedrijf zijn vastgelegd. Om de vergelijkbaarheid in hun aanpak te verhogen hebben de adviseurs het 

bedrijfsplan voor twee Duitse bedrijven gezamenlijk opgesteld. Nadat in het voorjaar 2010 op deze 

manier met alle bedrijven afspraken zijn gemaakt, hebben de deelnemers de maatregelen op hun eigen 

bedrijf uitgevoerd. Ieder najaar hebben de adviseurs met elk bedrijf de resultaten besproken en zijn de 

maatregelen voor het volgende jaar, indien nodig, bijgesteld. 

De landbouwadviseurs hebben de maatregelen geselecteerd uit lijsten, die landelijk door de 

landbouworganisaties, vaak samen met waterbeheerders, zijn opgesteld en als potentieel effectieve 

maatregelen werden beschouwd. Deze lijsten verschillen op onderdelen in Duitsland en Nederland, o.a. 

door de verschillen in mestwetgeving tussen beide landen. Voor elke bedrijf is een set van maatregelen 

gekozen die goed in de bedrijfsvoering was in te passen.  

Aan de Nederlandse kant is die keuze mede gebaseerd op de bodemgesteldheid van de 

landbouwpercelen en zijn daarvoor de bodemanalyses van alle bedrijven geraadpleegd, of zo nodig 

opnieuw uitgevoerd. Ook is hier in de beginfase de erfsituatie qua afspoeling meegenomen. Deze 

aanpak heeft geresulteerd in bedrijfsplannen die gezamenlijk een grote diversiteit aan maatregelen 

bevatten. Aan Duitse zijde is uitgegaan van de nutriëntenbalans van elk bedrijf. Op basis van deze 

balans zijn per Duits bedrijf de uit te voeren maatregelen geadviseerd in de bedrijfsvoering, gericht op 

evenwichtsbemesting. Aanvullend zijn enkele perceelsgerichte proeven uitgevoerd.  

De maatregelen zijn geselecteerd op verwacht positief effect voor de waterkwaliteit en goede 

inpasbaarheid in de bedrijfsvoering, zowel qua uitvoering als qua kosten. De maatregelen zijn in vier 

groepen te verdelen: bedrijfsadvisering, erfmaatregelen, perceelsmaatregelen, overige maatregelen. 

Voor de perceelsmaatregelen zijn percelen geselecteerd met een hoge fosfaattoestand of percelen die 

zijn gelegen naast een watergang en/of hellend aflopen. 

Tijdens het groeiseizoen hebben de deelnemers samen met de adviseurs de uitvoering gevolgd en waar 

mogelijk gemeten. Dit gebeurde zowel tijdens gesprekken en bijeenkomsten als door het meten van de 

perceelstoestand na de oogst (onder andere bodemvruchtbaarheid voor N en P en Nmin), het meten 

van opbrengsten van graspercelen en maïspercelen in 2011-2012 en het meten van 

grondwaterkwaliteit. Alle ervaringen en gegevens leveren samen een beeld op van de effecten van de 

uitgevoerde maatregelen. Deze effecten zijn vervolgens vergeleken met de (theoretisch) verwachte 

effecten van de maatregelen.  
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3.2 Deelnemende bedrijven Winterswijk 

 

In het Winterswijkse deelgebied nemen 13 bedrijven aan het project deel. Deze bedrijven zijn als volgt in 

te delen: 

• 4 Intensieve melkveebedrijven. Dit zijn bedrijven met meer dan 1,6 à 1,7 melkkoeien plus het 

bijbehorende jongvee per ha. Deze bedrijven moeten op basis van de gebruiksnormen dierlijke 

mest afvoeren van het bedrijf of behoeven dit niet te doen, maar kunnen ook geen mest 

aanvoeren.  

• 5 Meer extensieve melkveebedrijven. Deze bedrijven mogen op basis van de gebruiksnormen 

wel dierlijke mest aanvoeren.  

• 1 Bedrijf met zoogkoeien. Dit is een extensief bedrijf dat dierlijke mest mag aanvoeren.  

• 1 Bedrijf met 450 opfokpaarden. Dit bedrijf heeft 150 ha grasland in gebruik. Het voert 

paardenmest af en voert dunne rundveemest aan. De reden hiervan is dat paardenmest met veel 

stro moeilijk toepasbaar is op het grasland.  

• 1 Bedrijf met 24.000 legkippen. Dit bedrijf heeft 17 ha bouwland voor de teelt van zomertarwe. 

Het voert de kippenmest af en voert dunne rundveemest aan.  

•  1 Bedrijf met 250 mestvarkens. Dit bedrijf heeft 2 ha voor de teelt van snijmaïs en 15 ha 

grasland, waarop in de zomer paarden worden geweid.  

De totale oppervlakte van deze bedrijven is 501 ha grasland (overwegend blijvend grasland), 134 ha 

snijmaïs en 17 ha zomertarwe.  

 

3.3 Bemesting deelnemende bedrijven 

De bemesting van de gewassen is door de jaren heen vrij constant. De bovengrens ervan wordt bepaald 

door de gebruiksnormen voor werkzame stikstof en voor fosfaat per ha. De gemiddelde bemesting in 

2009 is gegeven in Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1. Gemiddelde bemesting deelnemende bedrijven (kg/ha in 2009)  

   Werkzame N uit mest + km Totaal P2O5 (mest+kunstmest) 

Grasland   247    82,2 

Maïs     153    75* 

Zomertarwe   162    56 

* totaal  P2O5; Hiervan is 15 kg per ha in de rij gegeven. De werkzame hoeveelheid P2O5 is dan circa 90 

kg per ha.   

 

De gebruiksnormen voor dierlijke mest zijn bepalend voor de hoeveelheid N en P2O5 die op het bedrijf 

door het vee geproduceerd en op het land toegediend mag worden. Als er meer mest geproduceerd 

wordt dan de gebruiksnormen aangeven moet deze mest van het bedrijf worden afgevoerd. De 

geproduceerde hoeveelheid mest wordt berekend met behulp van excretiecijfers per diercategorie. 

Naast de forfaitaire excretie, waarmee wettelijk gerekend moet worden, hebben bedrijven in Nederland 

de mogelijkheid om deel te nemen aan een programma waarmee de excretie aan N en P2O5 

nauwkeuriger wordt bepaald. We noemen dit Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX). 

Gemiddeld behoeven drie van de vier intensieve bedrijven door het toepassen van BEX 240 m3 mest 

per bedrijf minder af te voeren, in vergelijking met forfaitaire excretie. Het vierde bedrijf vult de ontstane 

ruimte door het toepassen van BEX weer gedeeltelijk op door het aanvoeren van mest.  

Het bedrijf met zoogkoeien kan op basis van de gebruiksnormen nog 1200 m
3
 rundveemest aanvoeren 
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en doet dit ook. Het bedrijf met mestvarkens behoeft geen mest af te voeren en kan ook geen mest 

aanvoeren. Het bedrijf met legkippen voert 170 ton kippenmest af en voert binnen de gebruiksnormen 

weer 155 m3 rundveemest aan. Voor het aanvoeren van mest wordt geld betaald en dus verdiend. Dit is 

een belangrijke reden voor extensieve bedrijven om mest aan te voeren, tot de hoeveelheid die binnen 

de gebruiksnormen toegestaan is.  

 

3.4 Maatregelen op de bedrijven 

De 13 bedrijven in het stroomgebied van Bovenslinge, Willinkbeek en Ratumse beek hebben elk een set 

van maatregelen uitgevoerd.  

Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:  

• Geen dierlijke mest toedienen op maïs-, bouwland en grasland 

• Mest op maïsland toedienen in de rij 

• Gebruik nitrificatieremmer (Entec) op grasland in het voorjaar 

• Gebruik nitrificatieremmer (Piadin) in mest in het voorjaar 

• Uitstellen mest uitrijden in voorjaar 

• Geen mest op grasland toedienen in augustus 

• Verhogen zuurgraad (pH) maisland tot goed niveau 

• Telen van een goed gewas groenbemester, na de oogst 

• Verminderen afspoeling erf naar oppervlaktewater (bezinksloot, agrowadi, omleiden spoelbaan) 

• Perceelstroken veevrij houden en bufferstroken 

• Peilgestuurde drainage 

• Composteren en vergisten paardenmest 

 

De achtergrond en het resultaat van deze maatregelen is beschreven in de Hoofdstukken 5 tot en met 

14. 
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4. Vergelijking mogelijkheden bedrijven in  Duitsland en Nederland 

 

Bij de aanpak van de bedrijfsadvisering en uitvoering van maatregelen kwam tijdens het project de 

behoefte naar voren om de wettelijke en bedrijfsmatige randvoorwaarden voor de landbouwbedrijven 

aan weerszijden van de grens met elkaar te vergelijken. De deelnemers hadden wel een idee van de 

belangrijkste verschillen, maar een nauwkeuriger inzicht daarin zou meer begrip kunnen opleveren voor 

de bedrijfssituaties aan weerszijden van de grens. Op voorhand lijkt bijvoorbeeld de bemestingssituatie 

in Duitsland gunstiger vanwege de soepeler mestwetgeving. Daarom zijn als eerste de Duitse en 

Nederlandse mestwetgeving en ‘gebruiksnormen’ met elkaar vergeleken. 

 

4.1 Gebruiksnormen en mestwetgeving 

De gebruiksnormen voor de productie van dierlijke mest zijn in Nederland in hoge mate bepalend voor 

de hoeveelheid dierlijke mest die op het land wordt toegediend.   

Naast de gebruiksnormen is het al of niet hebben van derogatie een belangrijke factor. Bedrijven 

waarvan minimaal 70 % van de oppervlakte cultuurgrond uit grasland bestaat kunnen derogatie 

verkrijgen. Bij derogatie mag 250 kg N per ha geproduceerd en toegediend worden op de aanwezige ha 

cultuurgrond.  

 

Nederland kent de volgende gebruiksnormen: 

• Gebruiksnorm voor dierlijke mest: Bij derogatie is dit 250 kg N en bij geen derogatie 170 kg N per 

ha; 

• Gebruiksnorm voor de totaal toe te dienen hoeveelheid werkzame N uit mest en kunstmest. 

Zeker op zandgrond is dit een scherpe norm, waardoor het vaak niet mogelijk is te bemesten 

overeenkomstig het landbouwkundig advies. Boeren zullen met de te strooien hoeveelheid 

kunstmest-N deze norm dan ook zo dicht mogelijk benaderen.  

• Gebruiksnorm voor de totaal toe te dienen hoeveelheid fosfaat uit mest en kunstmest. Deze is 

afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem en is voor gras- en bouwland verschillend. Bij 

een lage fosfaattoestand is deze hoger dan bij hoge fosfaattoestand.  

 

In Duitsland is de gebruiksnorm voor de toe te dienen hoeveelheid N uit dierlijke mest 170 kg N per ha. 

Voor afzonderlijke percelen grasland kan een derogatie van 230 kg N verkregen worden. Voorwaarde is 

dat deze percelen uitsluitend gemaaid worden. Met kunstmest-N mag vervolgens aangevuld worden tot 

de gewasbehoefte. 

Voor fosfaat geldt dat het overschot per ha niet hoger mag zijn dan 20 kg P2O5 per ha. 

 

Naast deze verschillen in normen voor toepassing van N en P, zijn er ook verschillen in de jaarlijkse 

periode (maanden) waarin mest mag worden uitgereden op de percelen, en in de technieken waarmee 

dat mag gebeuren. In Duitsland mag tot later in het najaar worden bemest dan in Nederland, en is ook 

bovengronds uitrijden in plaats van mestinjectie nog toegestaan. De mestwetgeving is uitvoeriger 

beschreven in het Rapport: ‘Gebiedsanalyse waterkwaliteit regio Winterswijk- Oeding’ (DHV, Feldwisch, 

WRIJ, november 2010). 
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4.2 Mogelijkheden bedrijven in Nederland en Duitsland 

Voor 4 bedrijven, 2 Nederlandse en 2 Duitse deelnemers, is nagegaan wat het voor hen zou betekenen 

als de Nederlandse bedrijven onder Duitse omstandigheden en de Duitse bedrijven onder Nederlandse 

omstandigheden zouden moeten boeren.  

De Nederlandse bedrijven zijn twee melkveebedrijven: een intensief bedrijf dat mest af moet voeren en 

een bedrijf dat geen mest af behoeft te voeren en ook geen mest aan kan voeren.  

De Duitse bedrijven zijn een melkveebedrijf en een bedrijf met varkens en maïsland.  

 

Verschillen in regelgeving 

• De Duitse cijfers voor stikstofexcretie per melkkoe zijn lager dan de forfaitaire normen in 

Nederland en komen ongeveer overeen met die van Nederlandse bedrijven die BEX toepassen. 

• Ook de fosfaatexcretie van een melkkoe is in Nederland forfaitair hoger dan in Duitsland, maar bij 

bedrijven die deelnemen aan BEX kan de fosfaatexcretie lager zijn. 

• Een bedrijf met derogatie mag in Nederland 250 N per ha uit dierlijke mest toepassen. Onder 

Duitse omstandigheden is dit lager: 170 kg N per ha. Voor percelen grasland die alleen gemaaid 

worden kan derogatie verkregen worden van 230 kg N per ha.  

• In Duitsland zijn er geen gebruiksnormen voor de totale N-aanvoer per ha. Met kunstmest mag 

de werkzame N uit dierlijke mest aangevuld worden tot het landbouwkundig advies. 

• In Duitsland zijn er geen gebruiksnormen voor fosfaat. Het fosfaatoverschot mag niet hoger zijn 

dan 20 kg per ha.  

 

Gevolgen bedrijfsvoering 

Het toepassen van de verschillen in regelgeving op de vier bedrijven leidt tot de volgende conclusies 

over de bedrijfsvoering: 

• Intensieve Nederlandse bedrijven zouden in Duitsland iets meer mest moeten afvoeren, omdat 

de gebruiksnormen voor dierlijke mest er lager zijn.  

• Bedrijven kunnen in Duitsland meer kunstmeststikstof per ha aanvoeren, omdat er geen 

gebruiksnorm voor totaal werkzame N is. Ze kunnen daardoor beter volgens het landbouwkundig 

advies bemesten.  

• Beide Duitse bedrijven zouden in Nederland meer mest af moeten voeren vanwege de 

gebruiksnormen voor fosfaat. Dit geldt in sterkere mate voor het bedrijf met varkensmest. 
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5. Geen mest toedienen in verband met hoge fosfaattoestand  

Het niet toedienen van fosfaat uit dierlijke mest en kunstmest op percelen met een hoge fosfaattoestand 

langs watergangen heeft als doel de fosfaattoestand van deze percelen te verlagen en zo de fosfaatver-

liezen door afspoeling en uitspoeling te verminderen.  

 

Achtergrond 

Maïsland wordt doorgaans bemest met zo’n 45 m
3
 dunne rundveemest. Met deze rundveemest wordt 

dan circa 68 kg P2O5 per ha aangevoerd. Daarnaast krijgt de maïs nog zo’n 150 kg kunstmest in de rij 

toegediend. Een veelgebruikte rijenmeststof is de maïsmap 27-10+0,3B of 27-5+0,2B. De aanvoer met 

deze rijenmeststoffen is dan 7,5 – 15 kg P2O5 per ha. In totaal wordt dan 75 – 83 kg P2O5 per ha 

gegeven. De gemiddelde onttrekking bij een opbrengst van 16,5 ton drogestof per ha is dan 

16,5*1,9*2,291 = 72 kg P2O5 per ha. Bij een lagere maïsopbrengst is dit minder. De fosfaattoestand zal 

dan niet dalen. De verwachting is dat dit wel zal gebeuren als enige jaren geen fosfaat naar het 

maïsland wordt gebracht. Fosfaat komt overwegend in het oppervlaktewater terecht door afspoeling en 

via het grondwater naarmate de bodem meer verzadigd is met fosfaat (doorslaan).  

De fosfaattoestand wordt gekarakteriseerd door PPAE, het direct beschikbare fosfaat en door het P-AL-

getal. Het laatstgenoemde is een maatstaf voor het fosfaat dat gedurende het groeiseizoen beschikbaar 

komt. Verliezen zullen vooral optreden uit het direct beschikbare fosfaat. 

Door geen fosfaatbemesting toe te passen zal in eerste instantie de hoeveelheid gemakkelijk 

beschikbaar fosfaat verminderen. De snelheid waarmee dit gebeurt is afhankelijk van de 

nalevercapaciteit. Deze kan worden benaderd door het quotiënt van PAL en  PPAE. 

 

5.1 Maïsland 

Uitvoering 

Op vijf bedrijven is op 6 percelen gedurende 3 jaar (2010-2012) geen dierlijke mest uitgereden. De 

deelnemers hebben een advies gekregen voor de bemesting met stikstof (N), kali (K2O) en zwavel (S). 

Dit zijn nutriënten die naast het fosfaat direct van invloed zijn op de groei en opbrengst van de snijmaïs. 

De percelen zijn in 2010 bekalkt om de pH op peil te brengen. Op de vergelijkingspercelen, waarop wel 

mest is toegediend, is dit niet als maatregel toegepast. 

Bij een goede pH, een optimale bemesting met genoemde nutriënten en voldoende beschikbaar fosfaat 

in de bodem mag een goede opbrengst verwacht worden en tevens een hoge fosforopname door het 

gewas. Naar de deelnemers is de verwachting uitgesproken dat de opbrengst niet lager zal zijn dan op 

percelen, waarop dierlijke mest is uitgereden.  

 

In 2010 is de opbrengst niet gemeten. Als waarneming gaven de deelnemers aan dat de  maatregel 

goed uitvoerbaar was en de opbrengst goed. In 2011 is van vier percelen zonder dierlijke mest en van 

vier vergelijkingspercelen met dierlijke mest de opbrengst en chemische samenstelling bepaald. In 2012 

is dit op dezelfde percelen herhaald. 
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Resultaten 

Opbrengsten 

In Tabel 5.1 zijn de opbrengst en chemische samenstelling van de maïs in 2011 gegeven van de 

percelen zonder mest en van de vergelijkingspercelen en in Tabel 5.2 die van 2012.  

 

Tabel 5.1. Opbrengst en onttrekking in 2011 op maïspercelen, waarop wel en geen dierlijke mest is 

toegediend.  

 

 

Opbrengst, kg/ha en samenstelling, g/kg   Onttrekking, kg per ha   

Bedrijf drogestof Ruw eiwit(Re) Fosfor (P) N P2O5 

Geen mest      

6 18.570 66 1,8 196 77 

9 18.200 68 1,5 198 63 

11 21.350 74 1,5 253 73 

12 12.930 65 1,3 134 38 

Gemiddeld 17.760 68 1,5 195 63 

Wel mest      

6 15.830 69 1,8 175 65 

9 17.830 65 2,2 185 90 

11 16.990 73 1,7 198 66 

12 13.190 71 1,8 150 54 

Gemiddeld 15.960 70 1,9 177 69 

  

Tabel 5.2. Opbrengst en onttrekking in 2012 op maïspercelen, waarop wel en geen dierlijke mest is 

toegediend.  

 

 

Opbrengst, kg/ha en samenstelling, g/kg   Onttrekking, kg per ha   

Bedrijf drogestof Ruw eiwit(Re) Fosfor (P) N P2O5 

Geen mest      

6 18960 64 1,6 194 69 

9 19080 61 1,4 186 61 

11 17920 67 1,8 192 74 

12 15700 67 1,3 168 47 

Gemiddeld 17920 65 1,5 185 63 

Wel mest      

6 19220 68 1,8 209 79 

9 18390 67 1,8 197 76 

 11 18540 65 1,7 193 72 

12 20780 69 1,7 229 81 

Gemiddeld 19230 67 1,8 207 77 

  

Gemiddeld was de opbrengst in 2011 bij geen mest 1800 kg drogestof per ha hoger dan die van de 

vergelijkingspercelen. In 2012 was de opbrengst bij wel mest gemiddeld 1300 kg drogestof per ha 

hoger.  Het gehalte aan ruw eiwit en het P-gehalte waren op de percelen zonder mest in beide jaren 

lager dan bij wel mest plus aanvullend kunstmest in de rij. De N-onttrekking was bij geen mest in 2011 

hoger en in 2012 lager en de P-onttrekking in beide jaren lager dan bij wel mest.  
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Analyse 

Bij deze praktijkwaarnemingen hadden de deelnemers de vrijheid om de vergelijkingspercelen te 

bemesten volgens de gangbare praktijk van het bedrijf. Op bedrijf 6 was dit een perceel van de 

buurman, gelegen op een esgrond, direct naast het perceel zonder mest van bedrijf 6. In 2011 is dit 

perceel bemest met 28 m
3
 varkensmest per ha en 150 kg 27-10-0,3B in de rij. De pH op het 

vergelijkingsperceel was laag (3,9). Naar verwachting is deze lage pH in 2011de oorzaak van de 

aanzienlijk lagere opbrengst in vergelijking met het perceel zonder mest.    

In het voorjaar van 2012 is het vergelijkingsperceel bekalkt. De pH is hierdoor gestegen van 3,9 naar 

4,4. Tevens is dit perceel stevig bemest met 40 m
3
 varkensmest per ha en 150 kg 25-10-0,3B in de rij. 

De hoge opbrengst in 2012 is hiermee verklaard.  

De bodemvruchtbaarheid van de percelen wel en geen mest van bedrijf 11 was goed  vergelijkbaar. De 

maïs bij ‘geen mest’ is in 2011 gezaaid op 19 april en geoogst op 22 september. De maïs op het 

vergelijkingsperceel is gezaaid op 28 april en geoogst op 14 oktober. In het droge voorjaar van 2011 

was er op 19 april nog meer vocht beschikbaar voor een snelle start. Mogelijk kan dit (een deel van) het 

verschil verklaren. In 2012 waren de opbrengsten goed vergelijkbaar.  

Het vergelijkingsperceel van bedrijf 12 is in 2010 omgezet van grasland naar maïsland. Het gehalte aan 

organische stof van dit perceel is het dubbele van het perceel zonder mest, respectievelijk 6,1 en 3,1. 

Ook het NLV van dit perceel was aanzienlijk hoger. In het zeer groeizame jaar 2012 hebben deze 

verschillen zeker bijgedragen aan de gerealiseerde topopbrengst op het vergelijkingsperceel. Zonder 

bedrijf 12 met deze topopbrengst was de gemiddelde opbrengst bij ’geen mest’ 18.625 en bij wel mest 

18.715 kg drogestof per ha. Gemiddeld over 2 jaar was de opbrengst bij ‘geen mest’ 17.835 en bij wel 

mest 17.600 kg  drogestof per ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Door op maïspercelen met een hoge fosfaattoestand geen dierlijke mest en fosfaatkunstmest te 

brengen zal de fosfaattoestand gaan dalen en het risico van verliezen afnemen. Wel wordt overige 

kunstmest gegeven. 
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Bodemanalyses 

De bodemvruchtbaarheid in de uitgangsituatie en na 3 jaar geen dierlijke mest is gegeven in de Tabellen 

5.3a, 5.3b en 5.3c. Daarnaast is de bodemvruchtbaarheid in 2012 gegeven van de 

vergelijkingspercelen.  

 

Tabel 5.3a. P-AL-getal en PPAE. bij geen en wel mest 

Bedrijf P-AL-getal   PPAE   

 Voorj 2010 Naj 2012 Verg. perc. Voorj 2010 Naj 2012 Verg. perc. 

4 63 66 -- 5,6 3,9 -- 

6 76 84 83 9 6,0 11,6 

9 54 58 77 4,2 3,8 6,2 

11a 70 56 -- 2,6 2,2 -- 

11b 49 66 63 8,2 7,7 6,0 

12 49 48 14 2 1,1 0,2 

Gemiddeld 60 63 -- 5,3 4,1 -- 

 

Tabel 5.3b. K-getal en pH bij geen en wel mest. 

Bedrijf K-getal   pH   

 Voorj 2010 Naj 2012 Verg. perc. Voorj 2010 Naj 2012 Verg. perc. 

4 18 15 -- 5,1 5,1 --- 

6 13 16 13 4,6 5,3 4,4 

9 19 20 26 4,6 4,9 5,4 

11a 18 16 -- 4,4  4,6 --- 

11b 14 18 32 4,6 5,1 4,9 

12 9 18 11 4,2 5,1 5,0 

Gemiddeld 15 17 -- 4,6 5,0 -- 

 

Tabel 5.3c. Organische stof en Stikstof  Leverend Vermogen (NLV) bij geen en wel mest. 

Bedrijf Organische stof   NLV   

 Voorj 2010 Naj 2012 Verg. perc. Voorj 2010 Naj 2012 Verg. perc. 

4 3,5 3,7 -- 26 43 -- 

6 4,9 4,7 5,1 38 64 74 

9 4,6 4,2 3,8 43 55 51 

11a 3,1 4,8 -- 32 62 -- 

11b 4,4 3,2 4,4 50 50 50 

12 2,9 3,1 6,1 26 55 99 

Gemiddeld 3,9 4,0 -- 36 55 -- 

 

In de drie jaren is op de percelen, waarop geen mest is toegediend, het P-AL-getal gemiddeld niet 

gedaald. De zelfs wat hogere waarde in het najaar van 2012 moet toegeschreven worden aan de 

bemonsterings- en analysefout. Het PPAE  is, zoals verwacht, op alle percelen ‘geen mest’ gedaald. Deze 

daling was het sterkst bij de hoogste waarden voor PPAE. Bij de goede voorziening met N en K zijn het 

NLV en het K-getal niet gedaald.Ook het gehalte aan organische stof is gemiddeld niet afgenomen. De 

zuurgraad (pH) van de bodem was in het najaar van 2012 hoger dan in het voorjaar van 2010. Hierbij 

moet worden opgemerkt dat een aantal percelen tussentijds extra zijn bekalkt.  

  



27 

Landbouwkundige maatregelen & betere waterkwaliteit in grensoverschrijdend project Winterswijk-Oeding (NMI, 2013) 

Dit geldt ook voor het vergelijkingsperceel (perceel van de buurman) van bedrijf 6. Op dit 

vergelijkingsperceel is de pH in het voorjaar van 2012 verhoogd van 3,9 naar 4,4. 

  

Minerale N (Nmin) in de bodem 

Van drie van de percelen waarop gedurende drie jaar geen dierlijke mest is toegediend is in de eerste 

helft van november 2012 de hoeveelheid minerale N (Nmin) in de bodem bepaald. Dit is ook gebeurd op 

(helaas) slechts één van de vergelijkingspercelen waarop jaarlijks wel mest is gegeven. Bij geen mest 

wordt de N uit kunstmest grotendeels in de rij gegeven. Deze N wordt beter benut dan de N uit volvelds 

gegeven mest. De verwachting is daarom dat bij geen mest er in het najaar minder Nmin in de bodem 

zal achterblijven. De resultaten in Tabel 5.4 wijzen in deze richting.  

 

Tabel 5.4. Minerale N in de bodem in het najaar van 2012 bij geen en wel mest, in kg per ha. 

  0 – 30 cm 30 – 60 cm Totaal 

Bedrijf 6 Geen mest 13 29 42 

Bedrijf 11 (b) Geen mest 6 12 18 

Bedrijf 12 Geen mest 17 22 39 

     

Gemiddeld Geen mest  12 21 33 

Bedrijf 11  Wel mest 15 44 59 

 

N- en P-balans 

De gemiddelde balansen voor N en P 2O5 van de 8 vergelijkingen in 2011 en 2012 zijn gegeven in Tabel 

5.5. 

Tabel 5.5. Gemiddelde balansen voor N en P 2O5 (in kg/ha/jaar) bij geen mest en bij wel op maïsland. 

 Geen mest  Wel mest  

 N P 2O5 N P 2O5 

Aanvoer 150 7* 208 74 

Afvoer  190 63 192 73 

Balans -  40 -  56 + 16 + 1 

 * Bij geen mest is bij 3 van de 8 vergelijkingen 15-20 kg P2O5  per ha in de rij gegeven omdat dit nodig 

was voor het realiseren van een goede opbrengst bij het gemeten PPAE -gehalte. 

 

De balansen geven de totale aanvoer (Norg + Nmin) weer. De gemiddeld 25 kg N per ha uit de 

groenbemester en 10 kg minerale N, die op zandgrond in de bodem aanwezig is, zijn niet als aanvoer 

gerekend. Bij wel mest is naast de dierlijke mest 40 kg N en 15 kg P 2O5 per ha als kunstmest in de rij 

gegeven. Bij geen mest is de kunstmest-N grotendeels in de rij gegeven. Hierdoor was de benutting 

hoog. In de balansen is de betere werking van N en P 2O5  in de rij niet verdisconteerd.  

 

Potentiële verliezen aan N en P 2O5 

Om een indruk te krijgen van het effect de maatregelen op de waterkwaliteit en om deze op te kunnen 

schalen naar regioniveau (Hoofdstuk 13) is voor elke maatregel het potentieel verlies aan N en P 2O5 

vastgesteld.  

Bij geen mest is de kunstmest-N in de rij gegeven. Hierdoor was de benutting hoog. Bij geen mest zal de 

aanvoer van N wel in overeenstemming moeten zijn met de afvoer voor het behoud van een goede 

bodemvruchtbaarheid. Daarom is in deze paragraaf niet gerekend met een vermindering van de 
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potentiële N-verliezen met 40 kg N per ha. Voor fosfaat is gerekend met 56 kg P2O5 per ha, omdat het 

doel van deze maatregel is de fosfaattoestand omlaag te brengen. De N-balans bij wel mest laat zien 

dat de efficiëntie van de N-bemesting nog verder verhoogd kan worden met circa 15 kg N per ha. 

Gerekend is met een vermindering van het potentieel verlies met 56 kg P2O5 en 15 kg N per ha, 

 

Conclusies maïsland 

 Op percelen met een hoge fosfaattoestand kan, bij een goede pH van de bodem en een goede 

bemesting met N, K en S, zonder fosfaat uit mest en kunstmest een zelfde opbrengst 

gerealiseerd worden als op percelen die bemest zijn met dierlijke mest en met een NP-meststof 

in de rij.  

 Geen aanvoer van fosfaat leidt wel tot een lager P-gehalte in de maïs en daardoor een lagere 

fosfaatonttrekking in vergelijking met percelen met aanvoer van fosfaat in mest en een NP-

meststof in de rij.  

 

5.2 Bouwland 

Op bedrijf 10 is op twee percelen met een hoge fosfaattoestand gedurende 2 jaar geen mest en geen 

fosfaat als kunstmest gegeven. De overige percelen zijn bemest met 35 m
3
 dunne rundveemest per ha 

in 2010 en 37 m
3
 in 2011. Aan deze mest was, met uitzondering van perceel 1, Piadin als 

nitrificatieremmer toegevoegd. Op alle percelen is zomertarwe geteeld. 

De opbrengst en onttrekking zonder mest zijn vergeleken met die van de percelen 1 en 4 (respectievelijk 

mest zonder en met Piadin). De gemiddelden per behandeling zijn gegeven in Tabel 5.6. 

 

Tabel 5.6. Gemiddelde opbrengst en onttrekking in 2011 op percelen zomertarwe bij wel en geen 

dierlijke mest.  

 Opbrengst, kg/ha en samenstelling, g/kg   Onttrekking, kg per ha  

 graan Ruw eiwit(Re) Fosfor (P) N P2O5 

Geen mest 4130 148 3,6 98 34 

Wel mest 4260 133 3,3 90 32 

 

Het jaar 2011 werd gekenmerkt door een droog voorjaar tot ongeveer half juli. De opbrengst aan graan 

en stro viel op alle percelen tegen. De aren waren wel vol en groot. Bij de gegeven omstandigheden 

waren de verschillen klein. Het graan bij geen mest had een hoger RE- en een hoger P-gehalte dan bij 

wel mest. Bij geen mest is de N-bemesting gegeven als kunstmest. Mogelijk heeft dit geleid tot een 

betere N-opname. De dierlijke mest op het bouwland is volvelds toegediend. Naar verwachting is het 

hogere P-gehalte bij geen mest toe te schrijven aan het aanzienlijk hogere gehalte aan  PPAE  op deze 

percelen in vergelijking met de percelen wel mest (Tabel 7). De onttrekking aan stikstof en fosfaat waren 

op de percelen zonder mest zeker niet lager dan bij wel mest. De waarnemingen zijn in 2012 op dit 

bedrijf niet herhaald. 

 

Bodemanalyses 

De bodemvruchtbaarheid in de uitgangsituatie en na 2 jaar geen mest en die op de vergelijkingsperce-

len (wel mest) in 2011 is gegeven in Tabel 5.7. 

De bodemvruchtbaarheid van de percelen zonder mest en van de vergelijkingspercelen is goed 

vergelijkbaar. Op de percelen, waarop geen mest is toegediend, is het P-AL-getal gemiddeld niet 

gedaald. De zelfs wat hogere waarde in het najaar van 2012 moet toegeschreven worden aan de 
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bemonsterings- en analysefout. Bij geen mest is in 2 jaar 68 kg P2O5 per ha van de percelen afgevoerd. 

Overeenkomstig de verwachting is het PPAE  op beide percelen ‘geen mest’ gedaald. Deze daling was 

het sterkst op perceel 6 met de hoogste waarden voor PPAE. 

 

Tabel 5.7. Bodemvruchtbaarheid in 2010 en 2011 bij geen mest en in 2011 bij wel mest.  

 Geen mest    Wel mest  

 Perceel 3  Perceel 6  Perceel 1 Perceel 4 

 Voorj 2010 Naj. 2011 Voorj 2010 Naj. 2011 Naj.2011 Naj. 2011 

P-AL getal 95 98 175 181 111 100 

PPAE   7,9 6,9 24,5 16,4 5,5 4,5 

K-getal 24 15 18 21 14 20 

pH 5,5 5,2 5,2 5,3 6 5,6 

Os % 4,1 5,6 4,3 5,6 3 5,3 

NLV 41 70 56 80 81 88 

 

Minerale N (Nmin) in de bodem 

Van een aantal percelen wel en geen mest is in het najaar van 2011 de hoeveelheid minerale N in de 

bodem bepaald. Op dit bedrijf wordt jaarlijks kort na het oogsten van de zomertarwe in juli een 

vanggewas (groenbemester) gezaaid. In het najaar van 2011 was de hoeveelheid Nmin in de bodem 

van alle percelen zeer laag, meestal beneden de detectiegrens.  

 

N- en P-balans 

De jaren 2010 en 2011 zijn beide gekenmerkt door een droge voorzomer, waardoor de opbrengst in 

beide jaren tegenviel. De schatting van de deelnemer is in 2010 een opbrengst van 3-5 ton graan per 

ha. Dit komt overeen met de gemeten waarden in 2011 (zie Tabel 5.6). Voor de aanvoer van N en P is 

gerekend met de gemiddelde waarden van 2010 en 2011. De afvoer is gebaseerd op de gemeten 

waarden in 2011. Op de percelen zonder mest is de kali als Kornkali gegeven. 

 

Tabel 5.8. Gemiddeld balansen van percelen met en zonder mest, in kg N en P2O5 per ha.. 

 Geen mest  Wel mest  

 N P2O5 N P2O5 

Aanvoer mest 0 0 150 54 

Aanvoer kunstmest 153 0 50 0 

Totaal 153 0 200 54 

Afvoer gewas 98 34 90 32 

Netto per jaar +55        - 34 +110 + 22 

 

Potentiële verliezen aan N en P 2O5 

Op de percelen zonder mest bleef er na de oogst 55 kg N per ha en 56 kg  P2O5  minder op het land 

achter. In een normaal groeizaam jaar zou er ruim 7.000 kg graan geoogst zijn. Hiermee wordt 55 -60 kg 

P2O5  per ha onttrokken en 150 -160 kg N. Op grond hiervan is gerekend met een vermindering van het 

potentieel verlies van 56 kg P2O5 per ha en tevens 40 kg N door een efficiënter N-gebruik indien geen 

mest gegeven zou worden op bouwlandpercelen met een hoge fosfaattoestand.  
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Conclusies bouwland 

 Op bouwland kan op percelen met een hoge fosfaattoestand bij een goede pH van de bodem 

en een goede bemesting met N, K en S, zonder fosfaat uit mest en kunstmest een zelfde 

opbrengst gerealiseerd worden als op percelen die bemest zijn met fosfaat uit dierlijke mest.  

 De RE- en P-gehalten in het graan waren bij geen mest hoger dan die bij wel mest. Mogelijk is 

het hogere RE-gehalte veroorzaakt doordat de N-bemesting gegeven is als kunstmest en  het 

hogere P-gehalte door het aanzienlijk hogere gehalte aan PPAE  in de bodem bij geen mest. 

 

5.3 Grasland 

Op bedrijf 8 was de fosfaattoestand van de meeste percelen zeer hoog. Op drie percelen is gedurende 2 

jaar (2010-2011) en op twee hiervan gedurende 3 jaar een strook van circa 12 meter breed langs 

watergangen, met uitzondering van weidemest, niet bemest met dierlijke mest, en fosfaatkunstmest. De 

verwachting is dat verliezen door afspoeling en uitspoeling dan zullen verminderen en dat de 

hoeveelheid direct beschikbaar fosfaat (PPAE) af zal nemen. De percelen en de stroken zonder dierlijke 

mest zijn afwisselend gemaaid en beweid.  

De percelen, exclusief de strook, zijn in het voorjaar jaarlijks bemest met 30 ton paardenmest per ha. 

Daarnaast kregen ze later in het seizoen in twee giften 30 - 40 m
3
 dunne rundveemest per ha plus 100 - 

140 kg N als kunstmest. De stroken zijn bemest met 250 - 300kg N uit kunstmest. Daarnaast is in 2010 

en 2011 respectievelijk 250 en 300 kg Kornkali per ha gegeven. In 2012 zijn de stroken bij vergissing 

eenmalig bemest met 20 m
3
 dunne rundveemest per ha. 

De grasopbrengst is niet gemeten, maar geschat met behulp van de publicatie van Aarts et al., 2008. 

Wel zijn in 2011 en in 2012 in weidestadium grasmonsters genomen voor de bepaling van de 

voederwaarde en de mineralengehalten. De afvoer aan N en P2O5 per ha is dus geschat met behulp van 

de vastgestelde gehalten aan ruw eiwit en P. 

 

Kwaliteit van het gras 

 In Tabel 5.9 zijn de gemiddelde waarden gegeven van de gewasanalyses van 2011 en 2012. 

 

Tabel 5.9. Analyses vers gras (g/kg ds) in juni 2011 bij wel en niet toedienen dierlijke mest 

 Ds VEM RE DVE OEB P K S Mg Na 

Wel mest 142 952 270 105 99 4,4 43 4,7 2,6 0,8 

Geen mest 156 956 240 98 73 4,1 38 4,5 2,3 0,8 

  

Bij geen mest was de N-bemesting duidelijk lager dan bij wel mest. Hierdoor was het gehalte aan 

drogestof bij geen mest hoger. De voederwaarde (VEM) van het gras was gelijk. De hogere N-

bemesting bij wel mest heeft geleid tot een hoog Ruw Eiwit (RE) gehalte en een hoge Onbestendig Eiwit 

Balans (OEB). Deze waarden zijn bij geen mest gunstiger. Het Darm Verteerbaar Eiwit (DVE) is bij geen 

mest wat lager, maar ruim voldoende voor een goede gezondheid van het vee. De mineralengehalten 

zijn alle voldoende voor de gezondheid van het vee. De wat lagere K- en S-gehalten bij geen mest zijn 

gunstig voor de diergezondheid. Bij geen mest en geen aanvoer van fosfaat was het P-gehalte in het 

gras meer dan voldoende voor een goede diergezondheid.  
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Bodemvruchtbaarheid  

Op grasland is de fosfaattoestand hoog bij een P-AL getal < 70 én PPAE >3 of  bij een P-AL getal ≥ 70 én 

PPAE >2. Door op stroken grasland 2 à 3 jaar geen fosfaat te brengen uit dierlijke mest en kunstmest is 

het P-AL getal gedaald van gemiddeld 66 naar 61 en PPAE van gemiddeld 2,8 naar 1,8. Op de 

vergelijkingspercelen met een stevige fosfaatbemesting (zie Tabel 12) is PPAE gemiddeld 5,0. Dit is zeer 

hoog. Op zandgrond is een K-getal van 15-23 voldoende. Daarom is gekozen voor een beperkte 

aanvulling met kali op de stroken. Hierdoor is het K-getal afgenomen van gemiddeld 46 naar 38. De pH, 

het gehalte aan organische stof en NLV zijn goed. De ontwikkeling van de bodemvruchtbaarheid is 

weergegeven in Tabel 5.10.  

 

Tabel 5.10. Bodemvruchtbaarheid in 2010 op stroken geen mest en op de percelen.  

Omschrijving P-AL getal PPAE K-getal pH Os % NLV 

He 2, strook, vj 2010 84 3,6 61 5,3 3,5 115 

He 3, strook, vj 2010 72 3,9 36 5,3 5,4 134 

Hu 1, strook, vj 2010 42 0,8 42 5,2 3,4 121 

Gemiddeld 66 2,8 46 5,3 4,1 123 

He 2, strook, nj 2011 71 2,8 30 4,9 4,5 126 

He 3, strook, nj 2012 70 2,1 35 5,1 4,0 117 

Hu 1, strook, nj 2012 42 0,5 50 4,9 3,6 117 

Gemiddeld 61 1,8 38 5,0 4,0 120 

He 2, perc, nj 2011 70 8 48 5,2 5,6 138 

He 3, perc, nj 2012 59 2,3 64 5,5 3,6 135 

Hu 1, perc, nj 2012 85 4,6 48 4,9 4,6 131 

Gemiddeld 71 5,0 53 5,2 4,6 135 

 

Minerale N in de bodem 

Van de strook zonder mest van perceel Huis 1 en van de rest van het perceel, waarop wel mest is 

gekomen, is in de eerste helft van november 2012 de hoeveelheid minerale N bepaald in de 

bodemlagen 0-10, 10-30 en 30-60 cm. Deze is gegeven in Tabel 5.11. 

 

Tabel 5.11. Minerale N (Nmin) in de bodem van strook geen mest en perceel Huis1, in kg N/ha.  

Omschrijving Bodemlaag   Totaal 

 0-10 cm 10-30 cm 30-60 cm 0-60 cm 

Huis 1, strook geen mest 5 14 23 42 

Huis 1, perceel wel mest 9 15 73 97 

 

Onder het bemeste perceel was aanzienlijk meer minerale N in de bodem aanwezig dan onder de strook 

zonder dierlijke mest. Het verschil in het najaar van 2012 was 55 kg minerale N per ha.  

 

N- en P-balans 

Voor de balansberekening in Tabel 5.12 is uitgegaan van een opbrengst van 10,2 ton drogestof per ha 

op de percelen met mest (Aarts et al.,2008) en 9,58 ton op de stroken. 
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Tabel 5.12. Gemiddelde balansen van 2010-2012 van stroken zonder mest en percelen met mest in kg 

N en P2O5 per ha per jaar. 

 Stroken geen mest  Percelen wel mest  

 N P2O5 N P2O5 

Aanvoer mest 27 10** 401 175 

Aanvoer kunstmest 250* 0 125 0 

Totaal 277 10 526 175 

Afvoer gewas 367 90 433 102 

Netto per jaar - 90       - 80 + 93 +73 

*   Bemesting lager dan advies van 300 kg N/ha 

** In 2012 bij vergissing eenmalig bemest met 20 m
3
 dunne rundveemest per ha. 

 

De percelen, exclusief de strook, zijn zwaar bemest met dierlijke mest. Dit heeft op deze percelen geleid 

tot een sterk positieve balans voor N en  P2O5 per ha. Op de stroken, waarop geen dierlijke mest is 

gegeven, was de balans juist negatief. Per saldo blijft er jaarlijks 183 kg N en 153 kg  P2O5 per ha 

minder in de bodem achter. De ene bodem wordt opgeladen en van de andere bodem zal de 

fosfaattoestand gaan dalen en moet de negatieve N-balans wel worden aangevuld om de 

bodemvruchtbaarheid en de graslandopbrengst niet te laten dalen. 

 

Potentiële verliezen aan N en P 2O5  

Voor een goede P-opname is een voldoende N-bemesting noodzakelijk. Wel kan op de bij het 

onderzoek betrokken percelen gestreefd worden naar een minder positieve N balans op de percelen 

met dierlijke mest, door de jaarlijks te geven hoeveelheid te beperken.  Voor het opschalen naar 

regioniveau is uitgegaan van de onttrekking als vermindering van het potentieel verlies van 90 kg P2O5 

per ha. Gelet op de scherpe gebruiksnormen voor totaal werkzame N op grasland op zandgrond is geen 

inschatting gemaakt van de vermindering van het potentiële N verlies op graspercelen zonder mest. 

Gerekend is met een vermindering van het potentieel verlies met 90 kg P2O5 en 0 kg N per ha, 

 

Conclusies grasland 

 Op percelen met een hoge fosfaattoestand kan, bij een goede pH van de bodem en een goede 

bemesting met N, K en S, maar zonder fosfaat uit mest en kunstmest, gras met een minstens 

even goede kwaliteit geproduceerd worden als bij bemesting met dierlijke mest en kunstmest.  

 Het niet toedienen van fosfaat uit mest en kunstmest is een maatregel om op percelen de hoge 

fosfaattoestand te laten dalen, door afvoer van fosfaat met het gewas. Door 2 à 3 jaar op 

stroken grasland geen fosfaat uit mest en kunstmest aan te voeren zijn het P-AL getal én PPAE 

gedaald. Dit is positief voor de waterkwaliteit.  

 Het niet toedienen van dierlijke mest is een maatregel die van een agrarische ondernemer 

extra aandacht vraagt en extra kosten met zich meebrengt als aankoop en toedienen 

kunstmest en eventueel afvoeren van mest van het bedrijf.  
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6. Mest toedienen in de rij bij snijmaïs 

Bij het toedienen van mest in de rij bij snijmaïs worden de nutriënten uit de mest beter benut dan bij 

volvelds toedienen en kan met een lagere bemesting worden volstaan voor het verkrijgen van een 

gelijke opbrengst en onttrekking van N en P2O5. Er blijven aan het einde van het groeiseizoen dan 

minder nutriënten in het profiel achter. Het risico van verliezen door uit- en afspoeling neemt dan af. 

 

Achtergrond 

Met mest in de rij worden de nutriënten dichter bij de plantenwortel in de grond gebracht. De werking 

ervan is dan beter. Voor stikstof en kali is de werking 1,25 keer beter dan bij niet in de rij (volvelds) 

gegeven mest. Voor fosfaat, dat weinig mobiel is, is dit een factor 3–10. Met minder nutriënten kan dan 

dezelfde opbrengst en onttrekking worden gerealiseerd. 

   

Een belangrijk landbouwkundig gegeven bij de afweging van een boer om dierlijke mest wel of niet in de 

rij toe te dienen is dat fosfaat in de rij nodig is voor een goede maïsopbrengst. Alleen bij een hoge 

fosfaattoestand is geen fosfaat in de rij nodig. Het volgende overzicht laat zien wanneer fosfaat in de rij 

nodig is: 

 PPAE < 7:   fosfaat in de rij altijd nodig, 

 PPAE  = 7 én PAL ≥ 60   fosfaat in de rij niet nodig, en 

  PPAE > 7   fosfaat in de rij niet nodig. 

In een andere studie (Den Boer & De Haas, 2013) is aangegeven dat op 89 procent van de 

maïspercelen op zandgrond in de regio Winterswijk fosfaat in de rij nodig is. Intensieve bedrijven, die 

mest af moeten voeren, hebben vaak geen ruimte meer om fosfaatkunstmest aan te voeren. Voor deze 

bedrijven is het toedienen van mest in de rij dan de oplossing voor het geven van voldoende fosfaat in 

de rij voor een goede opbrengst. Meer extensieve bedrijven, die nog kunstmestfosfaat aan kunnen 

voeren, hebben dan de keuze om dierlijke mest in de rij toe te dienen of de mest volvelds uit te rijden en 

daarnaast kunstmestfosfaat in de rij te geven. Bodemgesteldheid en kostenoverwegingen spelen hierbij 

een rol. 

 

Uitvoering 

In 2010 is op 6 bedrijven, in 2011 op 7 en in 2012 op 5 bedrijven 35 m
3
 rundveemest per ha in de rij 

toegediend. In 2012 was dit op één van de bedrijven 22 m
3
 zeugenmest. De bedrijven kregen een 

advies voor een volvelds te geven aanvulling met N, K2O (indien nodig) en S in de vorm van kunstmest.  

 

In 2010 is de opbrengst niet gemeten. Als waarneming gaven de deelnemers aan dat de maatregel 

goed uitvoerbaar was. Bij mest in de rij is met de mesttank over het zaaibed gereden. Deelnemers 

gaven aan dat hierdoor soms insporing en verdichting plaatsvindt, waardoor op de rijsporen de 

maïsopbrengst achterbleef. Het toedienen van mest in de rij is (nu nog) wel duurder dan het volvelds 

toedienen van de mest.  

 

In 2011 en 2012 is op één bedrijf de mest in de rij op een andere wijze toegediend. De mest is enkele 

dagen voor het zaaien van de maïs toegediend. De rijen werden gemarkeerd met een markeur.  

Met de zaaimachine kon met behulp van de markeur de maïs nauwkeurig in de rij worden gezaaid. Door 

het gebruik van een grote ganzenvoet zijn de wielsporen weer losgetrokken. Van verdichting was nu 

geen sprake. Een belangrijk voordeel van deze methode is ook dat het uitrijden van de mest en het 

zaaien van de maïs los van elkaar kunnen worden uitgevoerd. De capaciteit van het zaaien wordt dan 
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niet beperkt door het regelmatig vullen van de mesttank.  

 

Op drie bedrijven is in 2011 de opbrengst en samenstelling van de maïs bepaald van een perceel, 

waarop mest in de rij is toegediend en van een vergelijkingsperceel, waarop de mest op traditionele 

wijze volvelds is gegeven en aangevuld met kunstmest in de rij. In 2012 is dit op twee bedrijven op 

dezelfde percelen herhaald. De bodemstructuur van de percelen of perceelshelften met mest in de rij en 

volvelds toegediende mest was goed vergelijkbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6.  Machine (driewieler) voor het toedienen van mest in de rij op maisland. 

 

Resultaten 

In Tabel 6.1 is voor de vijf vergelijkingen de opbrengst en chemische samenstelling gegeven van de 

maïs met mest in de rij en van de maïs op de vergelijkingspercelen.  

 

Tabel 6.1. Opbrengst en onttrekking in 2011 en 2012 op maïspercelen met mest in de rij en bij volvelds 

uitrijden.  

 Opbrengst, kg/ha en samenstelling, g/kg   Onttrekking, kg per ha   

Bedrijf drogestof Ruw eiwit(RE) Fosfor (P) N P2O5 

Mest in rij      

2 15.135 67 1,6 162 55 

5 18.480 68 1,7 201 72 

13 17.575 68 1,7 191 68 

5  (2012) 19.555 69 1,6 216 72 

13(2012) 18.675 67 1,7 200 73 

Gemiddeld 17.885 68 1,7 194 68 

Volvelds      

2 11.580 58 1,7 107 45 

5 18.040 68 1,9 196 79 

13 22.185 65 1,7 231 86 

5  (2012) 19.065 65 1,4 198 61 

13(2012) 17.985 67 1,6 193 66 

Gemiddeld 17.770 65 1,7 185 67 
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De gemiddelde opbrengst aan drogestof bij mest in de rij en bij volvelds toedienen is goed vergelijkbaar. 

Er zijn twee uitschieters:  

-  Op bedrijf 2 in 2011 hebben beide behandelingen, in de rij en volvelds, 30 m
3
 rundveemest per ha 

gekregen. Daarnaast is op het perceel met mest in de rij nog 150 kg KAS per ha volvelds gegeven. Het 

perceel met mest in de rij heeft daarmee in totaal 164 kg N per ha gekregen. Mest in de rij heeft 

bovendien een  betere N-werking dan volvelds toegediende mest. Volvelds heeft met de 30 m
3
 

rundveemest totaal 123 kg N gekregen. Hiervan is circa 80 kg N per ha werkzame N. Samen met 1,6 kg 

N in de rij uit Physiostart is dit onvoldoende voor een goede gewasopbrengst. Naar verwachting heeft dit 

zeker bijgedragen aan de lagere opbrengst op het perceel met volvelds gegeven mest. 

-  Op bedrijf 13 was een perceel opgesplitst in 2 goed vergelijkbare helften. Het perceel was echter 

gerend. Bij de oogst is in 2011 door de loonwerker per abuis bij mest in de rij een deel van het 

aanpalende buurperceel meegenomen. De opbrengst hiervan was duidelijk lager. De lagere opbrengst 

bij mest in de rij in 2011 is hieraan toe te schrijven. Deelnemer gaf aan dat er op het oog absoluut geen 

verschillen waren tussen de beide behandelingen.    

De overige 3 vergelijkingen zijn correct uitgevoerd en goed vergelijkbaar.  

Het RE-gehalte, en daarmee ook de N-onttrekking, was bij mest in de rij gemiddeld hoger dan bij 

volvelds toedienen. De fosfaatonttrekking was gelijk. 

 

Bodemanalyses 

In Tabel 6.2 is de bodemvruchtbaarheid gegeven van de percelen, waarvan de opbrengst is bepaald.  

 

Tabel 6.2. Bodemvruchtbaarheid van percelen, voorafgaand aan en na 2 jaar mest in de rij en van de 

vergelijkingspercelen met volveldse toediening.   

Bedrijf NLV PPAE P-AL-getal K-getal SLV pH Os 

 Mest in rij, voorjaar 2010        

2 43 1,7 57 6 1 5,4 4,3 

5 69 5,1 64 9 4 5,0 4,8 

13 33 0,7 32 12 10 4,7 4,5 

Gem 48 2,5 51 9 5 5,0 4,5 

Mest in rij, najaar 2012        

2(2011) 56 1,1 47 13 10 6,2 2,7 

5 59 3,4 66 13 5 5,1 5,4 

13 83 0,7 27 12 10 5,3 3,8 

Gem 66 1,7 47 13 8 5,5 4,0 

 Mest volvelds, najaar 2012        

2(2011) 43 1,4 63 14 7 6,0 3,2 

5 118 3,9 63 22 9 5,3 4,9 

13 70 0,6 28 9 6 5,3 3,0 

Gem 77 2,0 51 15 7 5,5 3,7 

 

De bodemvruchtbaarheid van de percelen met mest in de rij en van de percelen met volvelds toedienen 

was goed vergelijkbaar. Na 3 jaar mest toedienen in de rij lijkt het erop dat PPAE en het P-AL-getal zijn 

afgenomen. Een vergelijking met de analyses van 2011 laat echter zien dat de analyseresultaten in 

2012 zowel bij mest in de rij als bij volvelds toedienen lager waren dan in 2011. Een conclusie dat PPAE 

en P-AL door het toedienen van mest in de rij zijn afgenomen is dan niet gerechtvaardigd. Dit is 

weergegeven in Tabel 6.3.  
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Tabel 6.3. Gemiddelde analyseresultaten voor PPAE en P-AL in het najaar van 2011 en 2012 van 

percelen met mest in de rij en bij volvelds toedienen.  

Omschrijving Jaar PPAE P-AL-getal 

Mest in de rij 2011 2,3 51 

 2012 1,7 47 

Volvelds toedienen 2011 2,5 63 

 2012 2,0 51 

 

Minerale N (Nmin) in de bodem 

Op één van de bedrijven is in de eerste helft van november 2012 de hoeveelheid minerale N (Nmin) 

bepaald in de bodem van het perceel met mest in de rij en van het perceel waarop de mest volvelds is 

toegediend. Op dit bedrijf was er geen verschil in de hoeveelheid minerale N die na de oogst in de 

bodem is achtergebleven (Tabel 6.4). De verwachting is dat door een betere benutting bij mest in de rij 

er wél minder Nmin in de bodem zal achterblijven dan bij volvelds toedienen.  

 

Tabel 6.4. Minerale N in de bodem in het najaar van 2012 bij mest in de rij en bij volvelds toedienen, in 

kg per ha. 

  0 – 30 cm 30 – 60 cm Totaal 

Bedrijf 5 Mest in de rij 23 22 45 

Bedrijf 5 Volvelds toedienen 23 20 43 

 

N- en P-balans 

In Tabel 6.5 zijn de gemiddelde balansen gegeven voor N en P 2O5 bij het toedienen van mest in de rij 

op maïsland en bij volvelds toedienen. 

 

Tabel 6.5. Gemiddelde balansen voor N en P 2O5 (in kg/ha) bij het toedienen van mest in de rij en bij 

volvelds toedienen op maïsland. 

 Mest in de rij  Volvelds toedienen  

 N P 2O5 N P 2O5 

Aanvoer 165 54 202 79 

Afvoer  194 68 185 67 

Balans -  29 -  14 17 12 

 

In de N- en P-balansen zijn de gemiddeld 25 kg N per ha uit de groenbemester en 10 kg minerale N, die 

op zandgrond in de bodem aanwezig is, niet als aanvoer gerekend. Bij de aanvoer van N met mest is 

gerekend met de totale aanvoer per ha. Bij mest in de rij en bij N-kunstmest in de rij bij volvelds 

toedienen is geen rekening gehouden met een betere N-werking dan bij volvelds toedienen.  

Bij volvelds toedienen was de aanvoer groter dan de onttrekking. Het risico van verliezen is dan groter. 

Per saldo zijn de N- en P-balans bij mest in de rij negatief. Samen met de N uit de groenbemester en de 

nog aanwezige minerale N in de bodem was er voldoende N beschikbaar voor een prima 

gewasopbrengst. Ook de 54 kg P2O5  per ha in de rij was meer dan voldoende voor een hoge opbrengst. 

Om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden moet een negatieve N- of P-balans (op termijn) wel 

worden gecompenseerd. 
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Potentiële verliezen aan N en P2O5  

De gegevens laten zien dat bij mest in de rij  door een betere benutting een zelfde opbrengst 

gerealiseerd kan worden bij een lagere aanvoer van N en P2O5. De balansen laten zien dat bij mest in 

de rij het potentieel verlies 46 kg N en 26 kg P2O5 per ha lager is dan bij volvelds toedienen van de mest 

Bij het opschalen naar regioniveau is gerekend met deze potentiële verliezen, omdat dit het resultaat 

van de maatregelen. het beste weergeeft.  

Anderzijds moet een negatieve N en P balans (op termijn) wel worden gecompenseerd om een goede 

bodemvruchtbaarheid te handhaven. De vermindering van de potentiële verliezen is dan 17 kg N en 12 

P2O5 per ha. Bij het opschalen naar regioniveau is met deze variatie rekening gehouden. 

 

Conclusies 

 Met een lagere bemesting aan N en P2O5 is bij het toedienen van mest in de rij een zelfde 

opbrengst gerealiseerd als bij volvelds toegediende mest. De N-onttrekking was bij mest in de 

rij hoger en de fosfaatonttrekking gelijk aan die bij volvelds toedienen.  

 Door de betere benutting van de nutriënten neemt het risico van verliezen door afspoeling en 

uit spoeling af.  

 Voor intensieve bedrijven die geen fosfaatkunstmest aan kunnen voeren is het toedienen van 

mest in de rij op percelen die fosfaat in de rij nodig hebben de methode om een goede 

gewasopbrengst te realiseren.  
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7. Voorjaarsmeststoffen op grasland met nitrificatieremmer, Entec 

In het (vroege) voorjaar is er nog een neerslagoverschot en is de grasgroei en daarmee de N-opname 

door het gewas nog beperkt. De verliezen door uitspoeling van nitraat en door denitrificatie kunnen dan 

aanzienlijk zijn. Een mogelijkheid om deze verliezen te verminderen en daarmee de N-efficiëntie te 

verhogen is het gebruik van voorjaarsmeststoffen, met een hoger ammoniumaandeel dan KAS, al dan 

niet met een nitrificatieremmer. 

 

Achtergrond 

Onderzoek geeft aan dat door het gebruik van nitrificatieremmers in het voorjaar de graslandopbrengst 

en de N-benutting verhoogd kunnen worden met 10-20% (Den Boer et al., 2011). Een belangrijk 

bijkomend milieuvoordeel is dat, door het gebruik van nitrificatieremmers, de lachgasemissie met 50-

70% af kan nemen. In het onderstaande is een voorbeeld gegeven van Nederlands onderzoek met de 

voorjaarsmeststof ASS en met Entec (ASS met  nitrificatieremmer DMPP).    

In 1999 heeft NMI een veldexperiment uitgevoerd met de voorjaarsmeststof ASS en met Entec in 

vergelijking met KAS. Dit onderzoek is uitgevoerd op een humusrijke zandgrond (gehalte organische 

stof: 10,4%) van proefbedrijf Bosma Zathe in Ureterp (Bussink, 1999).  In dit onderzoek zijn de volgende 

varianten meegenomen: 0N, KAS, ASS en Entec26. Het N-bemestingsniveau was 130 kg N ha
-1

, 

inclusief de werkzame N uit 20 m
3
 rundveemest ha

-1
 die op alle objecten als basisbemesting is gegeven. 

De tweede snede is bemest met 60 kg N ha
-1

 als KAS, ASS of Entec26. en de derde snede met 27 kg N 

ha
-1

 op alle objecten, behalve 0N.  De P- en K-bemesting zijn uitgevoerd volgens advies door 

aanvullende bemesting met TSP en K60. De opbrengst en N-opname zijn gemeten gedurende 3 sneden 

en vermeld in Tabel 7.1. 

 

Tabel 7.1 Opbrengst en N-opname totaal over 3 sneden per behandeling (Bussink 1999). 

Behandeling Opbrengst (kg ds ha
-1

)* N-opname (kg N ha
-1

)* 

0 N 4604
a
 98,5

a 

Kas** 8418
b
 230,5

b 

ASS** 8997
c
 253,3

b 

Entec 26  (ASS + DMPP) 9490
d 

269,0
cd 

  *  verschillende letters geven significante verschillen aan (P< 0,05) 

**  Kas is 50% ammonium-N en 50% nitraat-N en ASS is 75% ammonium-N en 25% nitraat-N 

 

In dit onderzoek verhoogde Entec de opbrengst met 13% en de N-opname met 17% ten opzichte van 

KAS. Bij het gebruik van ASS was de opbrengst 7% hoger en de N-opname 11%. Het jaar 1999 werd 

gekenmerkt door een warm voorjaar met een ruimere vochtvoorziening dan gemiddeld (neerslag maart 

t/m mei 191 mm; normaal 171 mm).  

 

Kosten 

Door het gebruik van meststoffen met een nitrificatieremmer kan: 

 In een gemiddeld voorjaar bij een gelijke N-bemesting een 10-20% hogere opbrengst worden 

gerealiseerd, of 

 Voor het realiseren van een gelijke opbrengst in het voorjaar 10 -20 % minder N per ha worden 

gegeven dan met KAS. De bespaarde N kan dan later in het groeiseizoen worden gebruikt.  

Bij voorjaarsmeststoffen zonder nitrificatieremmer is dit effect wat minder.  
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Voorjaarsmeststoffen bevatten vaak ook zwavel. Een aanvullende S-bemesting is op zandgrond vaak 

nodig. Op gronden waar een aanvullende S-bemesting nodig is, is het gebruik van voorjaarsmeststoffen 

snel aantrekkelijk.  

 

ASS is  € 2 – 3 per 100 kg en Entec  € 5 – 6 per 100 kg duurder dan KAS. In Tabel 7.2 is een overzicht 

gegeven van de benodigde meeropbrengsten als er wel of geen S-bemesting nodig is en van de te 

verwachten meeropbrengsten bij verschillende weersomstandigheden in het voorjaar. Gerekend is met 

een aankoopprijs voor ruwvoer van € 0,10 per kg drogestof en een prijs van € 0,25 per kg S.   

 

Tabel 7.2 Benodigde en te verwachten meeropbrengsten bij gebruik van voorjaarsmeststoffen met en 

zonder nitrificatieremmer (Den Boer et al., 2011)  

 Benodigde meeropbrengst  Meeropbrengst in voorjaar (snede 1+2)   

Meststof Geen S nodig Wel S nodig  Voorjaar nat voorjaar gem,  Voorj. droog  

ASS 2,8 % geen 10% of meer 5-10% Geen 

Entec 5,6% 2,3% 20% of meer 10-20% Geen  

 

De Tabel laat zien dat in een nat voorjaar en een voorjaar met gemiddelde weersomstandigheden het 

gebruik van voorjaarsmeststoffen met of zonder nitrificatieremmer economisch aantrekkelijk is. In een 

droog voorjaar is het een vorm van S-bemesting en moet de nitrificatieremmer gezien worden als een 

verzekeringspremie.  

Wanneer de regelgeving met betrekking tot de nitraatnorm (in relatie met de KRW) strenger wordt, 

zullen nitrificatieremmers naar verwachting van meer betekenis worden om de doelstellingen te halen.  

 

Uitvoering 

Van 2010 tot en met 2012 hebben 7 bedrijven op een aantal percelen Entec gestrooid. De meerprijs ten 

opzichte van KAS is vergoed. Verschillen in opbrengst waren op het oog niet duidelijk waarneembaar. 

Wel gaven enkele deelnemers aan dat bij het strooien van KAS het gras steviger leek te zijn dan bij 

Entec. 

 

Op 2 bedrijven is in 2011 en 2012 de grasopbrengst bepaald van een perceel waarop Entec was 

gestrooid en van een vergelijkbaar perceel waarop KAS was gegeven. De opbrengst van de eerste en 

van de tweede snede is bepaald door het uitmaaien van een aantal stroken met een Agria. Van elke 

snede is per perceel een grasmonster geanalyseerd op voederwaarde en chemische samenstelling. 

 

Deelnemers hadden de keuze tussen: 

 Streven naar een hogere opbrengst door een gelijke hoeveelheid in N te geven in de vorm van 

KAS en Entec, en 

 Streven naar een gelijke opbrengst en N-opname door 20% minder N te geven als Entec dan 

als KAS. De bespaarde N kan dan later in het seizoen worden gebruikt of er kan met een 

lagere N-jaargift worden volstaan.  

 

Resultaten 

In 2011 was het voorjaar zeer droog. Verliezen door uitspoeling of denitrificatie treden dan niet op. Beide 

deelnemers kozen er in 2011 voor om minder N in de vorm van Entec te geven. In dit droge voorjaar 

mag dan verwacht worden dat door de lagere N-gift de grasopbrengst en N-opname ook lager zullen 

zijn. Op het ene bedrijf was de N-gift met Entec 20% lager dan die met KAS. Dit resulteerde in een 10% 
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lagere opbrengst aan drogestof en, doordat het RE-gehalte met Entec hoger was, in een slechts 3% 

lagere N-opname. Op het andere bedrijf was de N-gift met Entec 15% lager dan met KAS. Op dit bedrijf 

was de opbrengst aan drogestof 9% lager dan bij KAS. Door het hogere RE-gehalte was de N-opname 

zelfs 3% hoger.  

 

Het voorjaar van 2012 had een goede vochtvoorziening. Het ene bedrijf heeft in 2012 een gelijke 

hoeveelheid N gegeven met Entec en KAS. Op het andere bedrijf was de N-gift met Entec 20% lager 

dan met KAS. Op het bedrijf met de gelijke N-gift was de opbrengst aan drogestof 6,5 % hoger en was 

N-opname gelijk. Op het bedrijf met de 20% lagere N-gift met Entec dan met KAS was de opbrengst aan 

drogestof,zoals verwacht,  vergelijkbaar (Entec + 60 kg drogestof/ha) en was de N-opname 11% hoger.  

 

In het droge voorjaar van 2011 was de opbrengst en daarmee ook de fosfaatopname bij KAS hoger. In 

2012 was de fosfaatopname bij Entec hoger. Het gehalte aan drogestof was bij beide behandelingen 

gemiddeld gelijk. Het gras bemest met Entec had gemiddeld een hogere voederwaarde (VEM) en een 

wat hoger RE-gehalte. Entec bevat zwavel. Dit heeft geleid tot een hoger S-gehalte op de percelen 

bemest met Entec. De gemiddelde samenstelling is gegeven in Tabel 7.3. 

 

Tabel 7.3 Gemiddelde voederwaarde en samenstelling van het gras bemest met Entec en met KAS. 

 Ds (g/kg) VEM (per kg ds) RE (g/kg) P (g/kg) S (g/kg) 

Entec 163 944 184 3,6 3,6 

KAS 163 910 180 3,6 2,4 

 

N-balans en potentiële verliezen 

Voor de vermindering aan potentiële N-verliezen is uitgegaan van de gemiddelde N-balans van beide 

jaren. Deze is gegeven in Tabel 7.0 

Tabel 7.0 Gemiddelde N-balans (kg N/ha) op percelen met KAS en met Entec in het voorjaar. 

  KAS Entec KAS - Entec 

Bedrijf 5 2011 80 71 +9 

 2012 55 28 +27 

Bedrijf 6 2011 137 125 +12 

 2012 57 57 0 

Gemiddeld  62 50 + 12 

 

Bij KAS is de N-balans gemiddeld 12 kg N per ha hoger. Er blijft dus na de eerste sneden 12 kg N meer 

in de bodem achter of er is al 12 kg N door uitspoeling en/of denitrificatie verloren gegaan. Stikstof, die 

in de bodem achterblijft, kan mogelijk in latere snede nog kan worden opgenomen  

Voor het opschalen naar regio is gerekend met een vermindering van de potentiële N-verliezen met 12 

kg N per ha per jaar. Het gebruik van kunstmest met een nitrificatieremmer in het voorjaar is niet gericht 

op het verminderen van de P-verliezen. Een hogere fosfaatopname is ook niet vastgesteld. Gerekend is 

met een vermindering van het potentieel verlies met 12 kg N en 0 kg P2O5 per ha. 
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Conclusies 

 Het gebruik van een voorjaarsmeststof met een nitrificatieremmer leidt in een normaal en nat 

voorjaar tot een hogere opbrengst aan drogestof en een hogere N-opname. Dit is bedrijfseco-

nomisch interessant.  In een droog voorjaar is het gebruik van Entec een vorm van S-

bemesting. Als geen S nodig is moet het gezien worden als een verzekeringspremie. 

Aangezien de kans op een normaal of nat voorjaar groter is dan die op een droog voorjaar, is 

het gebruik van kunstmest met een nitrificatieremmer steeds aan te bevelen.  

 Het gebruik van een voorjaarsmeststof met een nitrificatieremmer is één van de meest 

winstgevende maatregelen om de N-benutting in het voorjaar te verbeteren en daarmee de N-

verliezen te verminderen. 

 Meststoffen met een nitrificatieremmer zijn beschikbaar voor de praktijk en het gebruik ervan is 

eenvoudig. Daarmee is het een maatregel met winst voor boer en milieu.- 
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8. Nitrificatieremmer Piadin toevoegen aan de mest 

Evenals bij het gebruik van kunstmest met een nitrificatieremmer is het toevoegen van een 

nitrificatieremmer aan de dierlijke mest gericht op minder verliezen aan N door uitspoeling en/of 

denitrificatie. De bespaarde N kan dan weer leiden tot een hogere opbrengst en N-opname. 

 

Achtergrond 

De N in dierlijke mest bestaat voor 100% uit ammonium-N. Hiervan is ongeveer 50% aanwezig als 

organische gebonden N en 50% als minerale N. Als de mest op het land is uitgebracht gaat de minerale 

N nitrificeren De N wordt daarbij omgezet van ammonium-N naar nitraat-N.. Deze nitraat-N kan dan bij 

natte omstandigheden uitspoelen en verloren gaan door denitrificatie. De nitrificatieremmer belemmert 

dit.  

Onderzoek (Bussink, 1999) gaf aan dat het toevoegen van de nitrificatieremmer DMPP aan mest leidde 

tot eenzelfde verhoging van de gewasopbrengst en de N-opname als bij het strooien van Entec (ASS + 

DMPP) ten opzichte van KAS. In dat onderzoek zijn de dierlijke mest en de kunstmest in dezelfde tijd 

toegediend. Het toevoegen van de nitrificatieremmer aan zowel de mest als aan de kunstmest leidde 

niet tot een extra opbrengstverhoging. Toevoegen aan één van beide, mest of kunstmest, was 

voldoende. Voorwaarde is dat de nitrificatieremmer goed door de mest verdeeld is. De nitrificatieremmer 

inactiveert de nitrosomonas bacterie in de grond, die nodig is voor de nitrificatie. Overal waar mest 

terecht komt moet dus ook de nitrificatieremmer aanwezig zijn. Voor het uitvoeren van deze maatregel is 

Piadin als nitrificatieremmer gebruikt. Piadin is een andere, toegelaten en in de handel verkrijgbare, 

nitrificatieremmer dan de in het onderzoek gebruikte DMPP. 

De praktijk in Nederland is momenteel dat op grasland eerst de dierlijke mest wordt toegediend en pas 3 

-4 weken later de kunstmest wordt gestrooid. Het toevoegen van Piadin als nitrificatieremmer aan de 

mest lijkt dus perspectief te bieden om ook verliezen in de periode tussen het uitbrengen van de mest en 

de kunstmest te beperken. De verwachting is dat het toevoegen van Piadin aan de mest leidt tot een 

vergelijkbare besparing aan N als het strooien van Entec in vergelijking met KAS.  

 

Uitvoering  

 In 2010-2012 is Piadin in het voorjaar op 2 bedrijven toegevoegd aan mest op grasland 

In 2011 is Piadin in het voorjaar toegevoegd aan de mest op bouwland voor het zaaien van de 

zomertarwe. Dit is in 2012 niet herhaald.  

In 2010 is Piadin op 1 bedrijf aan de mest op maïsland toegevoegd en in 2011 en 2012 op 3 bedrijven.  

In 2011 en 2012 is op de genoemde bedrijven van de percelen of perceelshelften met en zonder Piadin 

de opbrengst en kwaliteit van het gewas bepaald. De opbrengst op grasland is van de eerste, van de 

tweede snede en in 2012 ook van de derde snede bepaald door het uitmaaien van een aantal stroken 

met een Agria. Van elke snede is per perceel een grasmonster geanalyseerd op voederwaarde en 

chemische samenstelling. De opbrengst van de zomertarwe en van de snijmaïs is vastgesteld door het 

wegen van de opbrengst van een bepaalde oppervlakte. Ook hier zijn monsters genomen voor analyse 

op voederwaarde en chemische samenstelling. 

 

  



43 

Landbouwkundige maatregelen & betere waterkwaliteit in grensoverschrijdend project Winterswijk-Oeding (NMI, 2013) 

8.1 Grasland 

Het jaar 2011 werd gekenmerkt door een (zeer) droog voorjaar en een daaropvolgende zomerperiode 

(na 1 juli) met een goede vochtvoorziening.  In een droog voorjaar zal er weinig of geen uitspoeling en 

denitrificatie plaatsvinden. De verwachting is dan dat er bij een gelijke bemesting geen verschillen in 

opbrengst en N-opname zullen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Duits proefperceel, met ‘Unterfussdünger’ maar zonder Piadin, juni 2011 

 

Opbrengst en samenstelling  

Op bedrijf 4 is in 2011 op 11 maart 17 m
3
 vleesvarkensmest met of zonder Piadin per ha toegediend.  

Er is 5,1 liter Piadin per ha gegeven. Dit is aanzienlijk meer dan was geadviseerd. Het advies is om op 

grasland in februari 4 liter per ha te geven, in maart 3 liter en in april 2 liter. In de loop van het voorjaar 

neemt de grasgroei toe. Door deze afbouw heeft het gras de gelegenheid een deel van de gegeven N 

als nitraat-N op te nemen. Deelnemer wilde door de hoge dosering voor het beweiden met paarden de 

grasgroei beter over het seizoen spreiden. Het is niet gelukt om door de hoge dosering van Piadin in het 

voorjaar een lagere grasopbrengst te krijgen. De opbrengst van de eerste 2 sneden was met Piadin 

4.175 en zonder Piadin 4.125 kg drogestof per ha. Wel was het RE-gehalte met Piadin aanzienlijk lager: 

met Piadin 160 en zonder Piadin 175 gr ruw eiwit per kg drogestof. Gras neemt N zowel op in de vorm 

van ammonium als van nitraat. Maar er lijkt een bepaald optimum te zijn, waarbij het ammoniumaandeel 

ligt tussen de 50 en de 100%. (Van Diest, 1976). Waarschijnlijk is het nitraataandeel te laag geweest 

voor een optimale N-opname. Bij de weergave van de gemiddelde opbrengst en onttrekking over 2011 

en 2012 is de waarneming van bedrijf 4 in 2011 buiten beschouwing gelaten.  

Op bedrijf 9 is in 2011 met rundveemest op 5 maart 3,6 liter Piadin per ha gegeven. In 2012 is op bedrijf 

4 met vleesvarkensmest half april 3 liter Piadin per ha gegeven en op bedrijf 9 op 19 maart met 

rundveemest 3,3 liter per ha.. 

In Tabel 8.1 is voor 2011 (exclusief bedrijf 4) en 2012 van de percelen met en zonder Piadin de 

gemiddelde opbrengst en de onttrekking aan N en P2O5 gegeven..  

  

. 



44 

Landbouwkundige maatregelen & betere waterkwaliteit in grensoverschrijdend project Winterswijk-Oeding (NMI, 2013) 

 

Tabel 8.1 Gemiddelde opbrengst aan drogestof, Re en P-gehalte en onttrekking aan N en P2O5  per ha 

bij mest met en zonder Piadin. 

Behandeling Opbrengst (kg 

ds/ha) 

Ruw Eiwit 

(g/kg) 

P (g/kg) N-onttrekking 

(kg/ha) 

P2O5-ontrek-

king (kg/ha) 

Met Piadin 5.980 179 4,1 171 57 

Geen Piadin 6.300 168 4,2 169 60 

 

De opbrengst met Piadin was lager en het RE-gehalte hoger dan zonder Piadin. Een overzicht van de 

samenstelling van het gras is gegeven in Tabel 8.2. Het drogestofgehalte van het gras van percelen met 

en zonder  Piadin was gelijk. Het hogere RE-gehalte  vertaalt zich in een hoger gehalte aan Darm 

Verteerbaar Eiwit (DVE) en een hogere Onbestendig Eiwit Balans (OEB). De VEM en de overige 

mineralen waren goed vergelijkbaar.  

 

Tabel 8.2 Gemiddelde samenstelling van gras (gr/ kg ds) van percelen met en zonder Piadin in 2011 en 

2012.  

Behandeling Drogestof (g/kg) VEM RE DVE OEB P K S 

Met Piadin 162 943 179 73 32 4,1 38 2,6 

Geen Piadin 162 938 168 70 27 4,2 37 2,4 

 

Minerale N in de bodem 

Op beide bedrijven is van de perceelshelften met en zonder Piadin in de eerste helft van november 2012 

de hoeveelheid minerale N bepaald in de bodemlagen 0-10, 10-30 en 30-60 cm. Deze is gegeven in 

Tabel 8.3. 

 

Tabel 8.3 Minerale N (Nmin) in de bodem van perceelshelften met en zonder Piadin in november 2012.  

Omschrijving Bodemlaag   Totaal 

 0-10 cm 10-30 cm 30-60 cm  

Bedrijf 4, met Piadin 0 0 2 2 

Bedrijf 9, met Piadin 5 4 4 13 

Gemiddeld 2,5 2 3 7,5 

Bedrijf 4, geen Piadin 3 3 2 8 

Bedrijf 9, geen Piadin 4 8 11 23 

Gemiddeld 3,5 5,5 6,5 15,5 

 

Onder de perceelshelften met mest zonder Piadin is de dubbele hoeveelheid minerale N in de bodem 

achtergebleven in vergelijking met de perceelshelften waarop mest met Piadin is toegediend.  Dit wijst 

erop dat de N op de perceelshelften met Piadin goed is opgenomen. Dit komt overeen met het hogere 

RE-gehalte in het gras van de perceelshelften met Piadin.  

 

N-balans en potentiële verliezen 

Voor de vermindering aan potentiële N-verliezen is uitgegaan van de gemiddelde N-balansen van beide 

jaren. Deze zijn gegeven in Tabel 8.4. In deze Tabel zijn ook de N-balansen van bedrijf 4 in 2011 

meegenomen. De N-balansen met Piadin zijn dan gemiddeld hoger. De N-balans geeft de aanvoer 

minus de afvoer van N weer. Een hogere N-balans betekent dan dat er meer N in de bodem achterblijft.  

Zonder de waarneming van bedrijf 4 in 2011 wordt de N-balans voor mest met Piadin gemiddeld 2 kg N 
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lager dan die van mest zonder Piadin. Dit komt overeen met de hogere onttrekking bij mest met Piadin 

in Tabel 8.1. 

 

Tabel 8.4 N-balansen (kg N/ha) op graspercelen bij mest met en zonder Piadin in het voorjaar. 

  Plus Piadin Geen Piadin Verschil plus en geen Piadin  

Bedrijf 4 2011 120 111 + 9 

 2012 -31 -33 + 2 

Bedrijf 9 2011 106 114 - 8 

 2012 154 154 0 

Gemiddeld  87,3 86,5 + 0,8 

 

De praktijkwaarnemingen geven nog onvoldoende aanwijzingen om deze maatregel op grasland in de 

praktijk aan te bevelen en op te schalen naar regioniveau. De metingen van de hoeveelheid minerale N 

in de bodem aan het einde van het groeiseizoen in 2012 wijzen op een vermindering van het potentieel 

verlies met 8 kg N per ha per jaar.  

Onderzoek gaf aan dat het gebruik van een nitrificatieremmer in de mest en tevens in de kunstmest niet 

nodig is. Aangezien het gebruik van kunstmest met een nitrificatieremmer in het voorjaar een duidelijk 

positief beeld laat zien is het advies om deze maatregel wel en het toevoegen van Piadin aan de mest in 

het voorjaar vooralsnog niet aan te stimuleren. . 

 

Conclusies 

 De praktijkwaarnemingen met het toevoegen van Piadin aan de mest in het voorjaar gaven in 

2011 en 2012 op het grasland nog onvoldoende aanwijzingen om het toevoegen van Piadin 

aan de mest op grasland te stimuleren. Op basis van de literatuur werd dit wel verwacht. 

  Onder de perceelshelften, waarop mest zonder Piadin gegeven is, bleef aan het einde van het 

groeseizoen in 2012 een dubbele hoeveelheid minerale N in de bodem achter in vergelijking 

met de perceelshelften, waarop mest met Piadin was toegediend. Dit wijst op een mogelijke 

vermindering van het potentieel verlies met 8 kg N per ha per jaar. Nader onderzoek met deze 

perspectiefvolle maatregel is daarom dringend gewenst.  

 

8.2 Bouwland 

Op bedrijf 10 wordt jaarlijks zomertarwe geteeld. Over het algemeen wordt de mest begin maart 

toegediend en wordt de zomertarwe eind maart of begin april gezaaid. In een gemiddeld of nat voorjaar 

kunnen in de tussenliggende periode en kort na het zaaien zeker nog verliezen door uitspoeling of 

denitrificatie plaatsvinden. In rundveemest is de N voor 100 procent aanwezig als ammonium-N. Hiervan 

is 50% aanwezig als organisch gebonden N (Norg) en 50% als minerale N. Deze minerale N wordt na 

het uitrijden door nitrificatie omgezet in nitraat-N. De verwachting is dat door het toevoegen van een 

nitrificatieremmer aan de mest in het voorjaar de verliezen door uitspoeling en/of denitrificatie aanzienlijk 

kunnen worden beperkt.  

In de literatuur (Bussink, 1999) is aangegeven dat het toevoegen van een nitrificatieremmer aan de 

mest, evenals het gebruik van kunstmest met een nitrificatieremmer, leidde tot een zelfde verhoging van 

de gewasopbrengst en van de N-opname van10 – 20 procent. Met 35 m
3
 rundveemest per ha wordt 144 

kg N gegeven. De helft hiervan is minerale N. Dit is 72 kg N per ha. Indien 10 % van deze N extra wordt 

opgenomen in vergelijking met mest zonder Piadin, dan is de extra N-opname 7 kg N per ha.  
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Uitvoering en resultaat 

Op 4 percelen is op 3 maart 2011 35 m
3
 rundveemest per ha met Piadin gegeven. De hoeveelheid was 

4 liter Piadin per ha. Het jaar 2011 werd gekenmerkt door een zeer droog voorjaar. Tussen het 

toedienen van de mest en het zaaien van de tarwe is geen neerslag gevallen. Na het zaaien circa 25 

mm en daarna is het weer droog geworden tot begin juli. Door de droogte viel de opbrengst op alle 

percelen tegen. Van een perceel met Piadin en een perceel zonder Piadin is de opbrengst en 

samenstelling van het graan bepaald. Deze zijn gegeven in Tabel 8.5. 

 De deelnemer gaf als ervaring aan dat de beginontwikkeling van de tarwe zonder Piadin beter was. 

Naar verwachting heeft de Piadin in dit droge voorjaar geen rol gespeeld bij het verminderen van de 

verliezen maar wel de omzetting naar nitraat teveel geremd voor een goede beginontwikkeling en een 

goede N-opname. Gras en andere gramineaën nemen N zowel op in de vorm van ammonium als van 

nitraat. Maar er lijkt een bepaald optimum te zijn, waarbij het ammoniumaandeel ligt tussen de 50 en de 

100%. (Van Diest, 1976). Waarschijnlijk is het nitraataandeel te laag geweest voor een optimale N-

opname. Het perceel met Piadin had een iets hogere opbrengst aan graan, maar het RE-gehalte van het 

graan van het perceel met Piadin was lager dan dat van het perceel zonder Piadin. De gelijke of iets 

hogere opbrengst en het lagere RE-gehalte komen overeen met de waarneming op bedrijf 4, waar in 

2011 op het grasland een te hoge dosis aan Piadin was gebruikt. 

 

Tabel 8.5 Opbrengst, samenstelling en onttrekking bij zomertarwe van percelen met en zonder Piadin.  

 

 

Opbrengst, kg/ha en samenstelling, g/kg    Onttrekking, kg per ha   

Bedrijf graan zetmeel Ruw eiwit 

(RE) 

Fosfor (P) N P2O5 

Piadin 4.411 2.369 125 3,2 88 32 

Geen Piadin 4.113 2.281 140 3,4 92 32 

Bodemanalyses 

Van de percelen met en zonder Piadin is de bodemvruchtbaarheid gegeven in Tabel 8.6. 

 

Tabel 8.6 Bodemvruchtbaarheid van percelen, waarop mest met en zonder Piadin is gegeven.  

 Perceel  NLV PPAE P-AL K-getal SLV pH Os 

Piadin 4 88 4,5 100 20 7 5,6 5,3 

Geen 

Piadin 

1 81 5,5 111 14 6 6,0 3,0 

 

De verschillen in bodemvruchtbaarheid tussen beide percelen waren niet groot. Mogelijk is het wat 

hogere P-gehalte in het graan van het perceel zonder Piadin veroorzaakt door het hogere P-AL-getal en 

het hogere gehalte aan PPAE op dit perceel. 

 

Minerale N in de bodem 

De bodemlagen 0-30 en 30-60 cm van beide percelen zijn bemonsterd op hoeveelheid Nmin op 22 

december 2011. Op beide percelen bevatte elke bodemlaag < 3 kg Nmin per ha. Na de zomertarwe 

wordt een vanggewas geteeld. Op de monsterdatum bevatten de percelen nagenoeg geen minerale N. 
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N- en P-balans 

In Tabel 8.7 zijn balansen aan N en P2O5 gegeven bij wel en geen Piadin. 

 

Tabel 8.7 Balansen voor N  en P2O5 bij mest met en zonder  Piadin, in kg per ha. 

 Piadin  Geen Piadin  

 N P2O5 N P2O5 

Aanvoer  207 52 207 52 

Afvoer gewas 88 32 92 32 

Netto per jaar 119 20 115 20 

 

De aanvoer aan N en P2O5 is op beide percelen gelijk. Door de gemiddeld geringe verschillen in 

opbrengst en samenstelling zijn de verschillen in de balansen voor N en P2O5 klein. 

 

Potentiële N-verliezen 

In het zeer droge voorjaar van 2011 hebben er naar verwachting geen verliezen door uitspoeling en 

denitrificatie plaatsgevonden. Overeenkomstig de verwachting waren de verschillen in opbrengst dan 

ook gering. Door het lagere RE-gehalte bij mest met Piadin was de N-balans hiervan hoger dan bij geen 

Piadin. Naar verwachting zal in een gemiddeld voorjaar een besparing plaatsvinden van circa 7 kg N per 

ha. Dit kon in het droge voorjaar van 2011 niet worden vastgesteld. De deelnemer stemde niet in met 

het voorstel om de waarneming in 2012 te herhalen met verschillende doseringen aan Piadin per ha.  

De beperkte waarnemingen van 2011 geven onvoldoende informatie om het toevoegen van Piadin aan 

de mest voor bouwland aan te bevelen.  

 

Conclusie 

 De beperkte waarnemingen in 2011, met een zeer droog voorjaar, geven onvoldoende 

informatie om het toevoegen van Piadin aan de mest in het voorjaar voor bouwland aan te 

kunnen bevelen.  

 

8.3 Maïsland 

Op de bedrijven 3, 7 en 12 is op percelen met een voldoende omvang op de ene perceelshelft mest met 

Piadin toegediend en op de andere helft met zonder Piadin. In 2011 is op deze bedrijven respectievelijk 

7, 4 en 4 liter Piadin per ha gebruikt en in 2012 respectievelijk 5, 4 en 4 liter per ha. Voor bouwland, 

inclusief maïsland is het advies 4 à 5 liter Piadin per ha.  

 

Resultaten 

Opbrengsten 

In Tabel 8.8 zijn voor 2011 en 2012 de gemiddelde opbrengst en chemische samenstelling van de maïs 

gegeven en de onttrekking aan N en P2O5 op de perceelshelften met en zonder Piadin .  
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Tabel 8.8 Opbrengst en onttrekking in 2011 op maïspercelen met en zonder Piadin.  

 

 

Opbrengst, kg/ha en samenstelling, g/kg   Onttrekking, kg per ha   

Bedrijf drogestof Ruw eiwit(RE) Fosfor (P) N P2O5 

2011      

Met Piadin 15.500 67 1,9 167 66 

Geen Piadin 15.190 64 1,8 157 64 

2012      

Met Piadin 16.305 60 1,8 159 66 

Geen Piadin 17.840 55 1,9 159 77 

  

In 2011 was de gemiddelde opbrengst op de perceelshelften met Piadin gelijk tot wat hoger dan die op 

de helften zonder Piadin. In 2012 was dit omgekeerd en was de opbrengst bij mest zonder Piadin hoger.  

Bij alle 6 vergelijkingen was het RE-gehalte van maïs van percelen met Piadin hoger dan dat van maïs 

van percelen zonder Piadin. Hierdoor was de N-onttrekking in 2011 bij mest met Piadin 10 kg N per ha 

hoger en in 2012 gelijk aan die bij mest zonder Piadin.  

 

Bodemanalyses 

Van deze percelen zijn de perceelshelften met en zonder Piadin niet afzonderlijk geanalyseerd op 

chemische samenstelling. In Tabel 8.9 is de bodemvruchtbaarheid in het najaar van 2012 gegeven van 

de percelen, die zijn gebruikt. 

 

Tabel 8.9 Bodemvruchtbaarheid van percelen, bemest met en zonder Piadin, najaar 2012.  

Bedrijf Perceel  NLV PPAE P-AL K-getal SLV pH Os 

3 10 52 3,5 44 13 9 5,8 2,0 

7 14 84 4,4 100 13 10 5,0 5,5 

12 1 81 2,7 60 15 6 4,9 4,8 

 

Minerale N in de bodem 

Van de perceelshelften met en zonder Piadin is in de eerste helft van november 2012 hoeveelheid Nmin 

bepaald van de bodemlagen 0-30 cm en 30 -60 cm. Deze is gegeven in Tabel 8.10.  

 

Tabel 8.10 Minerale N in de bodem in het najaar van 2012 bij mest met en zonder Piadin, in kg per ha. 

  0 – 30 cm 30 – 60 cm Totaal 

Bedrijf   3, perceel 10 Wel Piadin 10 9 19 

Bedrijf   7, perceel 14 Wel Piadin 18 25 44 

Bedrijf 12, perceel   1 Wel Piadin 21 37 58 

Gemiddeld  16 24 40 

     

Bedrijf   3, perceel 10 Geen Piadin 10 8 18 

Bedrijf   7, perceel 14 Geen Piadin 14 37 51 

Bedrijf 12, perceel   1 Geen Piadin 13 13 26 

Gemiddeld  12 19 31 
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Gemiddeld bleef er op de percelen met Piadin meer minerale N in de bodem achter dan op de percelen 

zonder Piadin. De N-bemesting en de N-onttrekking (Tabel 8) waren op beide perceelshelften gemiddeld 

gelijk. Als er aan het einde van het groeiseizoen meer minerale N in de bodem achterblijft kan dit 

betekenen dat er gedurende het seizoen  minder N verloren is gegaan door uitspoeling of denitrificatie. 

In 2012 heeft deze grotere hoeveelheid minerale N zich echter niet vertaald in een hogere 

gewasopbrengst en N-onttrekking.  

  

N- balans en potentiële verliezen 

In Tabel 8.11 zijn gemiddelde N- balansen van 2011 en 2012 gegeven bij wel en geen Piadin. 

 

Tabel 8.11 Gemiddelde N-balansen (kg N/ha) op percelen snijmaïs bij mest met en zonder Piadin. 

 Plus Piadin  Geen Piadin Verschil plus en geen Piadin 

2011 16 26 -  10 

2012 33 33 0 

Gemiddeld 25 30 -  5 

 

De gemiddeld lagere N-balans bij mest met Piadin duidt op een hogere N-opname en daarmee een 

betere N-benutting dan bij geen Piadin. Gemiddeld zijn de potentiële N-verliezen bij het toedienen van 

mest met Piadin 5 kg N per ha per jaar lager dan bij geen Piadin. 

Wanneer 10% van de minerale N uit 40 m
3
 rundveemest per ha extra wordt benut komt dit overeen met 

een besparing van 8 kg N per ha. Deze extra N kan zich vertalen in een hogere opbrengst aan drogestof 

en/of een hoger gehalte aan ruw eiwit. 

 De praktijkwaarnemingen bij snijmaïs waren in 2011 en 2012 niet eenduidig en geven daarom 

onvoldoende duidelijkheid om deze maatregel in de praktijk aan te bevelen en op te schalen naar 

regioniveau.  

 

Opmerking 

De vergelijkingen op de drie bedrijven hebben alle plaatsgevonden op hoger gelegen percelen 

zandgrond. Ze geven daarom geen informatie over het gebruik van Piadin op lager gelegen en nattere 

percelen of percelen met een niet doorlatende laag onder de bouwvoor. 

 

Conclusie 

 Gemiddeld over de 6 waarnemingen in 2011 en 2012 bij snijmaïs waren de potentiële N-

verliezen bij het toedienen van mest met Piadin 5 kg N per ha per jaar lager dan bij geen 

Piadin. De praktijkwaarnemingen waren in deze twee jaren echter niet eenduidig en geven 

daarom onvoldoende duidelijkheid om deze maatregel in de praktijk aan te bevelen en op te 

schalen naar regioniveau. 
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9. Uitstellen mest uitrijden en geen mest in augustus op grasland 

Uitstellen mest uitrijden in het voorjaar en geen mest toedienen in augustus hebben beide hetzelfde 

doel: Beperken van N-verliezen door uitspoeling en/of denitrificatie.  

 

9.1 Uitstellen van mest uitrijden 

Vanaf half februari mag dierlijke mest op grasland worden uitgereden. In het (vroege) voorjaar is de 

grasgroei nog beperkt en is er nog een neerslag overschot. Tussen het tijdstip van mest uitrijden, 

bijvoorbeeld half februari, en half maart kunnen nog aanzienlijke verliezen optreden uit minerale N die 

omgezet wordt (nitrificeert) tot nitraat en dan verloren gaat. Het risico van N-verliezen is het grootst op 

laaggelegen percelen die lang nat blijven. Vooral verliezen door denitrificatie kunnen dan aanzienlijk zijn. 

Aan de deelnemers is gevraagd om als maatregel op een aantal vooral laaggelegen graspercelen de 

dierlijke mest niet uit te rijden voor half maart. De verwachting is dat hierdoor de potentiële N-verliezen 

aanzienlijk kunnen worden beperkt. 

 

 Verwacht effect 

Er zijn geen metingen verricht aan de N-verliezen bij het uitstellen van mest uitrijden. Uit eerder 

genoemd onderzoek (Bussink, 1999) blijkt dat de beperking van de N-verliezen bij het gebruik van 

kunstmest met een nitrificatieremmer en het toevoegen van een nitrificatieremmer aan de mest 

vergelijkbaar zijn. In beide situaties werd de grasopbrengst en de N-opname in dezelfde mate verhoogd.  

De kans op N-verliezen in het vroege voorjaar is het grootst. Daarom is aangenomen dat minstens 50% 

van deze verliezen plaatsvinden voor half maart. Bij het gebruik van kunstmest met een 

nitrificatieremmer namen de potentiële N-verliezen af met 12 kg N per ha (Hoofdstuk 5).  Bij een 

kunstmestgift van gemiddeld 70 kg N per ha komt dit overeen met 17%; Vijftig procent hiervan is 8,5 %. 

In het voorjaar wordt meestal op grasland 25 m
3 

mest per ha toegediend, Hiermee wordt 25 x 4,1 = 103 

kg N per ha gegeven. Hiervan is 50% aanwezig als minerale N. Dit is 51 kg N. Door het uitstellen van 

mest uitrijden tot half maart nemen de potentiële N- verliezen dan af met 8,5% van 51 kg N = 4,3 kg N .  

 

Uitvoering  

Het uitstellen van mest uitrijden op een aantal percelen is in de jaren 2010 - 2012 toegepast op 8 

bedrijven. Meestal zijn hiervoor de lager gelegen percelen gekozen. Op deze percelen zijn de kansen op 

N-verliezen het grootst. Uitstellen van mest uitrijden tot half maart zal op lager gelegen percelen alleen 

in een vroeg voorjaar leiden tot opbrengstderving. In totaal is deze maatregel op 66 ha toegepast 

gedurende 3 jaar. Naar schatting zijn de N-verliezen gedurende de projectperiode hierdoor in totaal 

beperkt met 66 * (4,3)* 3 jaar = 850 kg N 

 

Toepassing in de praktijk en vermindering potentieel N-verlies   

Het uitstellen van mest uitrijden is een maatregel die goed toegepast kan worden op lager gelegen 

graslandpercelen. In de praktijk wordt deze maatregel bij natte omstandigheden al toegepast. Door de 

mest op deze percelen niet uit te rijden voor half maart vermindert het potentieel N-verlies met 4 – 4,5 kg 

N per ha per jaar.  
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Conclusies 

 Het uitstellen van het toedienen van 25 m
3
 rundveemest per ha tot half maart geeft een 

vermindering van de potentiële verliezen van 4,3 kg N per ha.  

 Het uitstellen van mest toedienen op laag gelegen percelen tot half maart brengt geen extra 

kosten met zich mee en leidt alleen in een vroeg voorjaar mogelijk tot een beperkte 

opbrengstderving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Vosseveldsebeek, langs het grasperceel met stroken geen mest, 2011 

 

9.2 Geen mest in augustus toedienen op grasland 

Bij geen mest uitrijden in augustus op het grasland is aan de deelnemers gevraagd om de laatste 

mestgift van 10 -15 m
3
 rundveemest per ha eind juli of begin augustus niet te geven. Hierbij hadden 

deelnemers de vrijheid om de werkzame N uit deze mest te vervangen door N uit kunstmest. Een 

andere mogelijkheid is om deze mest vroeger in het seizoen te geven. De vermindering van het 

potentieel N-verlies is hiermee beperkt tot het verschil in N-benutting uit vroeg toegediende mest en de 

in augustus gegeven mest. Aan de maatregel geen mest toedienen in augustus  zijn geen metingen 

verricht. 

 

Verwacht effect 

Rundveemest bestaat voor ongeveer 50% uit organisch gebonden N (Norg) en 50% uit minerale N 

(Nmin). De mate waarin de N tot werking komt ofwel wordt opgenomen door het gewas is afhankelijk 

van het tijdstip van toedienen van de mest.  

Bij in maart toegediende mest komt 76% van de Nmin en 24% van de Norg tot werking (CBGV, 2012). 

Gemidddeld komt dit  overeen met 50% van de toegediende N. Met 15 m
3
 mest wordt 61,5 kg N 

gegeven. Er komt dan 30,8 kg N tot werking. Bij in augustus toegediende mest volgen nog twee sneden. 

Er komt dan 68% van de Nmin en 12% van de Norg tot werking. Dit is 24,6 kg N. Het potentieel verlies 

is dan 30,8 – 24,6 = 6,2 kg N. Deze, ten opzichte van vroeg gegeven mest, extra niet opgenomen N kan 

in de winterperiode verloren gaan door uitspoeling of denitrificatie.  
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Uitvoering 

Minder mest toedienen is toegepast op 3 bedrijven op totaal 25 ha. Hiervan was 24 ha grasland en 1 ha 

maïsland. De geschatte vermindering van de N-verliezen is dan in totaal 25 ha x 3 jaar x 6,2 kg N = 465 

kg N. 

 

Minerale N in de bodem 

Van 4 percelen, waarop geen mest in augustus is gegeven en 7 percelen, waarop de mest op de 

traditionele wijze is toegediend, is in de eerste helft van november 2012 de hoeveelheid Nmin bepaald 

van de bodemlagen 0-30 cm en 30 -60 cm. Deze is gegeven in Tabel 1.  

 

Tabel 9.1 Gemiddelde hoeveelheid minerale N in de bodem in het najaar van 2012 bij geen mest  in 

augustus en bij traditionele bemesting, in kg per ha. 

Behandeling 0 – 30 cm 30 – 60 cm Totaal 

Geen mest in augustus 12,5 10 22,5 

Traditionele bemesting 12,3 17 29,3 

 

Vorm van de N-verliezen 

Van 1989 -1993 heeft het RIVM nitraatconcentraties bepaald in het grondwater onder graslandpercelen 

op een bedrijf in Laren (Gld). Een gedeelte van de percelen lag op een enk en een deel aan de voet van 

de enk. Op de percelen aan de voet van de enk kwam het grondwater tot in de laag waarin ook 

organische stof aanwezig was. Er trad denitrificatie op van de N en de nitraatconcentraties in het 

bovenste grondwater waren laag. Bij de hoger gelegen percelen op de enk zat het grondwater in de 

zandlaag, waarin geen organische stof aanwezig was. Dan treedt geen denitrificatie op. De 

concentraties in het grondwater waren hoog (Den Boer, 1991). Dit wijst erop dat in beide gevallen 

verliezen plaatsvinden. Op de hoger gelegen percelen door uitspoeling en op de lager gelegen percelen 

door denitrificatie. Onderzoek laat zien dat denitrificatie gepaard gaat met de ontwikkeling van N2O, het 

schadelijke lachgas (Den Boer et al.,2011). 

 

Toepassing in de praktijk en vermindering potentieel N-verlies. 

Uit landbouwkundig oogpunt is het, zeker op zandgrond, aan te bevelen om in juli/augustus op grasland 

nog een beperkte gift dierlijke mest te geven van 10 à 15 m
3
 per ha. Naast N wordt daarmee ook kali 

gegeven. Deze combinatie van N en K is belangrijk voor het verminderen van het risico van kroonroest.   

Voor deze maatregel lijkt het daarom niet aan te bevelen om boeren te vragen de mestgift in augustus 

achterwege te laten, maar om hen te stimuleren de mest zoveel mogelijk in de eerste helft van het 

groeiseizoen te geven en slechts een beperkte mestgift in augustus toe te dienen. 

Door geen mest meer in augustus op het grasland uit te rijden vermindert het potentieel N-verlies met 6 

à 7 kg N per ha per jaar. Bij het opschalen naar regio niveau is gerekend met gemiddeld 6,2 kg N per 

ha.  

 

Conclusies 

 Het niet meer toedienen van 15 m
3
 rundveemest na 1 augustus geeft een vermindering van het 

potentieel N-verlies met gemiddeld 6,2 kg N per ha per jaar. 

 Voor deze maatregel is het niet aan te bevelen om boeren te vragen de mestgift in augustus 

achterwege te laten, maar om hen te stimuleren de mest zoveel mogelijk in de eerste helft van 

het groeiseizoen te geven en slechts een beperkte mestgift in augustus in verband met de 

noodzakelijke kalivoorziening voor het verminderen van het risico van kroonroest. 
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10. Verhogen pH van maïsland naar een goed niveau  

 

De zuurgraad (pH) van de bodem is belangrijk voor een goede bodemstructuur met een diepe 

beworteling van het gewas en een goede benutting van de in de bodem aanwezige nutriënten. 

Op veel maïspercelen van de deelnemende bedrijven liet de pH te wensen over. Door nu te bekalken en  

daarmee de pH te verhogen tot een goed niveau is de verachting dat de bodemstructuur beter wordt, de 

bewortelingsdiepte toeneemt, de beschikbaarheid en benutting van nutriënten verbetert en de 

maïsopbrengst stijgt. De verwachting is dus een positief effect op de waterkwaliteit en op het inkomen 

van de boer/ 

 

Achtergrond 

In de periode 2008-2011 zijn door het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) op verzoek van 

Sibelco (voorheen Ankerpoort) 17 veldproeven uitgevoerd naar de effecten van bekalken op de 

opbrengst en kwaliteit van maïs op zandgrond (Van Dijk & Den Boer,2012). In de proeven zijn bekalken 

in het najaar en voorjaar vergeleken met niet bekalken. De proeven zijn aangelegd op maïspercelen in 

Noord-, Midden- en Zuid-Nederland. De pH van de geselecteerde percelen liep uiteen van 3,9 tot 4,3. 

De streefwaarde bij deze percelen was een pH van 5,1-5,3. 

Gemiddeld over alle proeven gaf bekalken een significante stijging van de snijmaïsopbrengst van 4%. 

Het effect liep uiteen van geen effect tot een meeropbrengst van 20%. Het maakte niet uit of de kalk in 

het najaar of voorjaar was toegediend. Bij een gemiddelde opbrengst van 16,5 ton drogestof komt 4% 

overeen met 660 kg drogestof per ha. Bij een verschil van 20% leidt niet bekalken echter tot een 

opbrengstderving van 3200 kg drogestof per ha. 

Bekalken stimuleert de mineralisatie in de bodem. Gemiddeld leidde bekalken tot een significante 

stijging van de hoeveelheid minerale bodemstikstof met 15 kg N per ha (0-60 cm) in de eerste twee 

maanden van het groeiseizoen. De beschikbaarheid van N was dus hoger. 

Het gunstige effect van bekalken was al vroeg zichtbaar. Bij een deel van de proeven was de 

beginontwikkeling en de wortelontwikkeling van de maïs significant beter na bekalken.  

 

Uitvoering en resultaat  

In het kader van het project hebben 8 deelnemers 12 maïspercelen bekalkt tot een pH van 5,5. De 

uitgangssituatie liep uiteen van pH 4,2 -5,1. De benodigde hoeveelheid neutraliserende waarde is 

berekend en aan de deelnemers is aangegeven met hoeveel kalkmeststof dit overeenkomt. De 

benodigde hoeveelheid dolokal varieerde tussen de percelen van 825 tot 5.250 kg per ha. Het bekalken 

is uitgevoerd in het voorjaar en bij gedeelde giften in het voor- en najaar van 2010. In Tabel 10.1 is de 

pH van de percelen gegeven in januari 2010, de uitgangspositie, en 2 respectievelijk 3 seizoenen na het 

bekalken.  

Jaarlijks daalt de pH van bouwland met 0,1 à 0,2 procentpunt door onttrekking, verzuring en verliezen. 

Daarvoor is onderhoudsbekalking nodig. Dit verklaart mede waarom de pH in december 2011 lager was 

dan 5,5. Deze jaarlijkse afname weerspiegelt zich goed in de resultaten van 2012 in vergelijking met 

2011.  
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Tabel 10.1 De pH van maïsland in januari 2010 vóór bekalken en 2 respectievelijk 3 seizoenen erna. 

Bedrijf Perceel Uitgangsituatie December 2011 November  2012 

1 9 4,6 5,1 4,9 

1 10 4,6 5,2 4,9 

4 7 5,1 5,2 5,1 

5 16 5,1 5,3 5,3 

5 18 3,7 5,1 5,1 

6 15 4,3 4,8 5,3* 

6 16 4,3 4,7 5,3* 

9 10 4,6 5,0 4,9 

11 6 4,2 4,4** 4,6 

11 18 4,6 5,3 5,1 

12 5 4,2 5,4 5,1 

13 4 4,7 5,1 5,3 

*   In voorjaar 2012 opnieuw bekalkt met 2 ton dolokal per ha.  

** In een tussentijdse meting had dit perceel een pH van 5,1. Niet duidelijk is waardoor de pH zover 

gedaald is. Het perceel is in het voorjaar van 2012 opnieuw bekalkt met 3,7 ton dolokal per ha. 

 

Toepassing in de praktijk en potentiële verliezen aan N en P 2O5 

De maatregel is eenvoudig uitvoerbaar. Bij een gemiddelde opbrengst van 16,5 ton drogestof komt 4% 

overeen met 660 kg drogestof per ha. Gemiddeld bevat snijmaïskuil 75 gram ruw eiwit (= 12 g N) en 2 g 

P per kg ds. De 660 kg ds bevat dan 50 kg ruw eiwit en 1,3 kg P. Deze extra opbrengst is winst voor de 

ondernemer. De extra onttrekking komt dan overeen met 8 kg N en 3 kg P2O5 per ha. Dit is indirect winst 

voor de waterkwaliteit: meer opname van N en P betekent lager risico op af- en uitspoeling.  

 

Conclusie 

 Bekalken tot een goede pH is positief voor het inkomen van de boer en heeft indirect een 

positief effect op de waterkwaliteit.  
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11. Telen geslaagde groenbemester 

In de praktijk worden de namen vanggewas en groenbemester vaak door elkaar gebruikt. Vanuit de 

waterkwaliteit bezien is de naam vanggewas het meest op zijn plaats, maar vanuit de teler gezien de 

naam groenbemester. In deze paragraaf is de naam groenbemester gebruikt.  

Het telen van een goed geslaagde groenbemester is belangrijk voor het beperken van de verliezen aan 

N  en andere nutriënten door uitspoeling én voor een goede voorziening van bouw- en maïsland met 

organische stof. De vastgelegde nutriënten kunnen tevens goed worden benut. 

Op zandgrond is het telen van een groenbemester na snijmaïs verplicht. Het maakt echter een groot 

verschil of er een groenbemester geteeld wordt met een slechte of matige opbrengst of dat dit een goed 

geslaagd gewas is. Het telen van een groenbemester kan door na het zaaien van de maïs gras te 

zaaien tussen de rijen van de snijmaïs. We noemen dit grasonderzaai. In de praktijk wordt de 

groenbemester meestal gezaaid na het oogsten van de maïs. In dit project is de groenbemester steeds 

gezaaid na het oogsten van de maïs. 

 

Achtergrond 

Voor een goed geslaagde groenbemester is het belangrijk dat deze tijdig, al in september gezaaid, is. 

Het gewas moet voor de winter een voldoende ontwikkeling en beworteling hebben om voldoende N en 

andere uitspoelingsgevoelige nutriënten op te kunnen nemen (Cursusmap, 1010). Naast de zaaidatum 

is de bewerking een belangrijke factor voor het telen van een goed geslaagd gewas. De maïsstoppel 

moet worden losgetrokken. De hoeveelheid zaaizaad moet voldoende zijn. Voor rogge is dit 70-100 kg, 

voor raaigras 30-40 en voor een mengsel van rogge en raaigras 60-80 kg per ha. Zaaien met een 

zaaimachine heeft de voorkeur en is voor raaigras een must. Rogge kan ook gezaaid worden met een 

kunstmeststrooier. Voorwaarde is dat het zaad vervolgens licht wordt ingewerkt.  

Om met de groenbemester zoveel mogelijk organische stof aan te voeren is het belangrijk om het 

groeipotentieel in het voorjaar te benutten en het gewas niet te vroeg onder te werken. Door het gewas 

14 dagen à 3 weken voor het zaaien van de maïs kapot te slaan (indien nodig) en onder te werken komt 

de vertering voldoende op gang om de vastgelegde nutriënten voor de maïs te kunnen benutten.  

 

Resultaten onderzoek 

Opbrengst 

Van 1988-2002 is op Praktijkcentrum Aver Heino met continuteelt van snijmaïs gekeken naar het effect 

van rogge als groenbemester op de maïsopbrengst. Het effect was het hoogst bij lage bemestingsni-

veaus. In Tabel 11.1 is het gemiddelde effect op de opbrengst gegeven van de laatst drie jaar (2000-

2002). Het telen van een groenbemester is investeren in de bodemkwaliteit en daarmee investeren in de 

toekomst.  

Tabel 11.1 Meerjarig effect door toepassing van rogge als groenbemester op de maïsopbrengst ten 

opzichte van braak (geen groenbemester) in de winter. 

Bemesting per ha Extra opbrengst (%) 

30 m³ runderdrijfmest + 20 kg kunstmeststikstof in de rij 7 

50 m³ runderdrijfmest + 20 kg kunstmeststikstof in de rij 4 
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Organische stof 

Bekend is dat na het scheuren van grasland het gehalte aan organische stof op bouwland daalt.  

Jaarlijks vindt afbraak van organische stof plaats. Om het gehalte aan organische stof op peil te houden 

is het belangrijk dat er jaarlijks voldoende effectieve organische stof  (e.o.s).wordt aangevoerd. 

Organische stof bestaat uit meer of minder gemakkelijk afbreekbare fracties. E.o.s. is organische stof die 

een jaar na aanvoer nog als organische stof aanwezig is. Tabel 11.2 geeft hiervan een paar 

voorbeelden.  

 

Tabel 11.2 Levering van effectieve organische stof (E.O.S.) door gewasresten, mest en goed geslaagde 

groenbemesters. 

Product Effectieve organische stof  (E.O.S.) 

Gewasresten snijmaïs (kg/ha/jaar)                  660 

Mest (kg/ton):  

- rundveedrijfmest                    33 

- varkensdrijfmest                    20 

- vaste mest                    80 

Groenbemester (kg/ha/jaar):  

- Italiaans/westerwolds               1.080 

- rogge, bladkool, bladrammenas                  850 

 

De leveringen van effectieve organische stof van groenbemesters zijn gebaseerd op een goed geslaagd 

gewas. Om deze hoeveelheden organische stof te bereiken moet er een bovengrondse opbrengst staan 

van circa 2.500 kg drogestof per ha. In de praktijk wordt deze opbrengst vaak niet gehaald. In dat geval 

zal dan ook gerekend moeten worden met een lagere aanvoer van effectieve organische stof uit de 

groenbemester dan in Tabel 11.2. 

Een hulpmiddel om na te gaan of er voldoende E.O.S. wordt aangevoerd is de organische stof balans. 

Deze mag niet negatief zijn. Tabel 11.3 geeft een voorbeeld van een organische stof balans. Deze heeft 

betrekking op zandgrond met 3% organische stof bij een bouwvoordikte van 25 cm en een aanvoer van 

40 m
3
 rundveedrijfmest per jaar. Als groenbemester is een goed geslaagd gewas winterrogge geteeld.  

 

Tabel 11.3 Voorbeeld van een organische stofbalans, effectieve organische stof in kg per ha. 

                                    Aanvoer         Afvoer 

40 m³ rundveedrijfmest 1.320 Afbraak 2.625 

Gewasresten 660    

Totaal 1.980 Totaal 2.625 

 

Tekort zonder groenbemester 

  

                      645 

  

Groenbemester                       850   

Resultaat                      +205   

 

De tabel laat zien dat een goed geslaagde groenbemester noodzakelijk is om het gehalte aan 

organische stof op peil te houden of te verbeteren.  
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11.1 Uitvoering en resultaten 

Uitvoeren maatregel 

Op 10 bedrijven is in 2010, 2011 en 2012 gestreefd naar het telen van een goed geslaagd gewas. De 

groenbemester is steeds gezaaid na het oogsten van de maïs. De deelnemers hebben de 

groenbemester laten staan tot 2 à 3 weken voor het zaaien van de maïs. De dichtheid en de opbrengst 

zijn geschat. De opbrengst is aangegeven in cm gewashoogte en de gehanteerde gehalten zijn 

gebaseerd op onderzoeksresultaten uit de literatuur.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9. Veldbezoek met de Duitse en Nederlandse deelnemers, juni 2011. 

 

Resultaten 

Bij de berekening van de opbrengst, de effectieve organische stof (e.o.s.) en de vastgelegde nutriënten 

zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Een goed geslaagde groenbemester is 2500 kg drogestof per ha. Voor winterrogge komt dit 

overeen met 100 kg drogestof per cm gewashoogte. Voor een dicht gewas raaigras is 133 kg 

drogestof per cm aangehouden; 

 Bij rogge komt 2500 kg drogestof overeen met 850 kg en bij raaigras met 1080 kg e.o.s.  

Bij het telen van een mengteelt, veelal met 85% zaad van rogge en 15% raaigraszaad, is met 

deze verhouding rekening gehouden; 

 Per 10 cm gewashoogte wordt 20 kg N vastgelegd (Adviesbasis CBGV, 2012). Bij 2500 kg 

drogestof is vastlegging dan 50 kg N per ha; 

 Vastlegging van 3 gram P per kg drogestof. Dit is 7,5 kg P bij 2500 kg drogestof per ha. Dit 

komt overeen met 17,2 kg P2O5 per ha; en 

 Vastlegging van 120 kg K2O per ha door raaigras en 80 kg K2O per ha door rogge bij een goed 

geslaagd gewas van 2500 kg drogestof per ha.  

 

In de Tabellen 11.4 en 11.5 zijn de data weergegeven van de groenbemester 2010 die in het voorjaar 

van 2011 is ondergewerkt.  
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Tabel 11.4 Data en drogestofopbrengst per ha bij het onderwerken van de groenbemester in 2011. 

Bedrijf Zaai-

datum 

2010 

Gewas* Datum 

Onderw. 

2011 

Gewas-

hoogte 

cm 

dichtheid Kg ds 

per ha 

geschat 

Zaai-

datum 

2011 

gewas 

1 17-11 R+ 08-4 15 Niet 

uitgestoeld 

750 08-10 R+ 

2 01-10 IR 20-4 15 Erg dicht 2000 17-10 IR 

3 22-10 R+ 14-4 20 Dicht 2000 17-10 R+ 

4 09-10 R 16-4 25-30 dicht 2500 24-09 R 

5 14-10 R 10-4 20 Redelijk 1500 10-10 R 

6 17-10 R 15-4 25-30 Dicht 2500 06-10 R 

9 28-10 R+ 08-4 10-15 Dicht 1000 13-10 R+ 

11 29-10 R+ 12-4 < 10 Niet 

uitgestoeld 

500 06-10 R+ 

12 19-09 R+ 11-4 20 Dicht 2000 06-10 R+ 

13 25-10 R+ Begin 4** 15 Dicht 1500 06-10 R 

Gemid-

deld 

18-10     1625 08-10  

*  R+ = rogge met 15% raaigras, IR = Italiaans raaigras, R = rogge 

** datum doodspuiten 

 

Tabel 4 laat zien dat in 2010 slechts 2 deelnemers erin geslaagd zijn de groenbemester uiterlijk 1 

oktober in te zaaien. Ze hebben allen de groenbemester, volgens advies, in april ondergewerkt. Dit was 

enkele weken voor het zaaien van de maïs. Hierdoor was op veel bedrijven toch nog een behoorlijk 

gewas aan groenbemester beschikbaar om onder te werken. De berekende gewasopbrengst varieerde 

van 500 – 2500 kg drogestof per ha. Gemiddeld is naar schatting 582 kg e.o.s. per ha aangevoerd 

(Tabel 11.5). Er is gemiddeld 33 kg N, 11 kg P2O5  en 55 kg K 2O per ha vastgelegd. 

 

Tabel 11.5 Kg e.o.s. en vastgelegde nutriënten per ha bij de drogestofopbrengst van 2011. 

    Vastgelegd in kg per ha  

Bedrijf Kg ds 

per ha 

geschat 

Gewas* Kg ** 

e.o.s. 

per ha 

N P2O5 K2O 

1 750 R+ 265 15 5,2 24 

2 2000 IR 865 40 13,8 96 

3 2000 R+ 710 40 13,8 64 

4 2500 R 850 50 17,2 80 

5 1500 R 510 30 10,3 48 

6 2500 R 850 50 17,2 80 

9 1000 R+ 355 20 6,9 32 

11 500 R+ 175 10 3,4 16 

12 2000 R+ 710 40 13,8 64 

13 1500 R+ 530 30 10,3 48 

Gemiddeld 1625  582 33 11 55 

*   R+ = rogge met 15% raaigras, IR = Italiaans raaigras, R = rogge 

** Goed geslaagd IR =1080 kg, R= 850 kg en R+ met 15% raaigras = 885 kg e.o.s. per ha 
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In het najaar van 2011 is door een leverancier in de omgeving van Winterswijk roggezaad geleverd dat 

slecht wilde kiemen. Bij deelnemers die het zaad van deze leverancier betrokken stond het gewas in het 

voorjaar van 2012 hol tot zeer hol. De geschatte opbrengst op deze bedrijven was circa 400 kg 

drogestof per ha. Andere bedrijven hadden juist een zeer goede opbrengst: tot 4000 kg drogestof per 

ha. Gemiddeld was de opbrengst in 2012 hierdoor lager dan in 2011. De gewasopbrengst was 

gemiddeld 1445 kg drogestof per ha. Hiermee is 528 kg e.o.s. per ha aangevoerd en is 29 kg N, 10 kg 

P2O5 en 53 kg K2O per ha vastgelegd. 

 

Belang van de deelnemer 

Bij een hoge snijmaïsopbrengst van 17 – 20 ton drogestof per ha wordt 190 – 220 kg N per ha 

opgenomen (zie Hoofdstuk 4). Het N-advies voor snijmaïs is 180 – Nmin – Ngroenbemester. 

Bij een goed geslaagde groenbemester is  dan nog een aanvulling nodig van 180 – 10 – 50 = 120 kg 

werkzame N per ha. Bij een gebruiksnorm op zandgrond van 140 kg  werkzame N per ha is dan in totaal 

200 kg werkzame N per ha beschikbaar (140 + 50 Ngroenbem + 10 Nmin). Het telen van snijmaïs met 

een hoge opbrengst is hiermee gewaarborgd.  

De gebruiksnorm voor fosfaat is afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem. In veel gevallen mag 

niet meer dan 60 kg P2O5 per ha worden gegeven. Dit komt overeen met maximaal 40 m
3
 rundveemest.  

Bij een hoge maïsopbrengst wordt 65 -80 kg fosfaat opgenomen. Bij een goed geslaagde 

groenbemester is de vastgelegde 17 kg fosfaat per ha dan een welkome aanvulling. 

De aanvoer van kali met 40 m
3
 rundveemest is 232 kg K2O per ha. Bij een lage kali-toestand is het 

advies 300 kg K2O per ha. Er is dan een aanvulling nodig met circa 70 kg per ha uit kunstmest. Bij een 

goed geslaagde groenbemester is deze aanvulling niet nodig.  

 

Potentiële verliezen aan N en P 2O5 

Er is geen nulmeting uitgevoerd. Voor het vaststellen van de potentiële verliezen aan N en P 2O5 is 

uitgegaan van de resultaten van 2011 en aangenomen dat de gewasopbrengst en daarmee ook de 

hoeveelheid vastgelegde nutriënten gemiddeld is verdubbeld. Per ha snijmaïs nemen de potentiële 

verliezen dan af met de helft van 33 = 16,5 kg N en met 11:2 = 5,5 kg P2O5. 

Opmerking 

Op bedrijven die erin slagen een goed geslaagd gewas te telen met een opbrengst van 2500 kg droge-

stof per ha wordt 50 kg N, ruim 17 kg P2O5 en, afhankelijk van het geteelde gewas, 80 -120 kg K 2O per 

ha vastgelegd. De potentiële verliezen nemen dan af met 16,5 + 17 = 33,5 kg N en 5,5 + 6 = 11,5 kg 

P2O5 per ha. 

 

Conclusies en toepassing in de praktijk  

 Door het telen van een geslaagde groenbemester zijn de potentiële verliezen aan N en P 2O5 in 

het project verminderd met 16,5 kg N en 5,5 kg P 2O5 per ha. Bij een goed geslaagde 

groenbemester kan deze vermindering toenemen tot 33,5 kg N en 11,5 kg P 2O5 per ha. 

 Het telen van een goed geslaagde groenbemester is een prima maatregel om het gehalte aan 

organische stof en daarmee de bodemkwaliteit op peil te houden of te verbeteren.  

 De vastgelegde N en P2O5 zijn een welkome aanvulling op de gebruiksnormen voor het telen 

van snijmaïs met een hoge opbrengst en goede kwaliteit.  

 Voor K2O geldt dat de vastgelegde kali niet als kunstmest behoeft te worden aangevoerd. 

Hierdoor is op zandgrond met een lage kalitoestand een behoorlijke besparing mogelijk. 

 Het telen van een goed geslaagde groenbemester is een maatregel met een duidelijk positief 

effect op het inkomen van de boer en op het milieu.  
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11.2 Beperkingen en aanbevelingen 

Beperkingen 

Eén van de aanbevelingen voor een goed geslaagde groenbemester was om ernaar te streven de 

groenbemester uiterlijk 1 oktober gezaaid te hebben. In het najaar van 2010 en van 2011 is slechts één 

deelnemer erin geslaagd om dit te realiseren. In het najaar van 2012 waren dit 2 deelnemers. 

Gemiddeld is de groenbemester in 2010 gezaaid op 18 oktober. De maïs was dit najaar laat afgerijpt. In 

2011 vond het zaaien gemiddeld 10 dagen eerder plaats op 8 oktober en in 2012 was dit weer 8 dagen 

later, gemiddeld op 16 oktober. Als oorzaken hiervan kunnen genoemd worden het tijdstip van afrijpen 

van de maïs, de tijdsplanning van de loonwerker en de tijd tussen het oogsten van de maïs en het 

zaaien van de groenbemester. 

Aan de deelnemers is gevraagd de groenbemester zo snel mogelijk na het oogsten van de maïs te 

zaaien. In 2011 zaten er gemiddeld 5 dagen tussen het oogsten van de maïs en het zaaien van de 

groenbemester. In 2012 waren dit 12 dagen. De langere periode in 2012 is mede veroorzaakt doordat 

één deelnemer het perceel eerst heeft bekalkt en een andere deelnemer een gedeelte van de maïs als 

CCM heeft geoogst. In de gangbare praktijk zal dit betekenen dat de periode tussen de maïsoogst en 

het zaaien van de groenbemester gemiddeld zo’n 10 dagen zal bedragen. 

 Als de groenbemester pas half oktober wordt gezaaid zal deze aan het einde van het groeiseizoen nog 

onvoldoende ontwikkeld zijn en de rogge nog niet uitgestoeld. De hoeveelheid nutriënten die hierdoor in 

de wintermaanden kan worden vastgehouden is dan beperkt. Bij grasonderzaai onder de maïs is na het 

oogsten van de maïs al een gewas aanwezig. Naar verwachting kunnen dan in de winterperiode meer 

nutriënten worden vastgehouden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10. Prille groenbemester op maisland, november 2012 
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Aanbevelingen  

 Nader onderzoek naar en het demonstreren en stimuleren van grasonderzaai onder de maïs. 

Bij het oogsten van de maïs is dan een grasgewas aanwezig, dat direct nutriënten kan gaan 

vastleggen. Door een aantal, vooral arbeidstechnische, bezwaren heeft dit in Nederland nog 

weinig toepassing gevonden.  

 Stimuleren om, bij het zaaien van een groenbemester na de maïs, te streven naar het telen van 

een vroegrijp maïsras. De groenbemester kan dan eerder worden gezaaid. 

 Stimuleren om het zaaien van de groenbemester na de maïs te laten uitvoeren door 

loonwerkers met daarvoor ontwikkelde apparatuur. Er zijn machines beschikbaar waarmee in 

één werkgang het zaaibed kan worden bereid en de groenbemester gezaaid.  
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12. Composteren en vergisten van paardenmest 

Het uitrijden van verse paardenmest met veel stro erin op grasland is een probleem. Het stro groeit met 

het gras weer omhoog. De smakelijkheid van het gras is dan minder. Wanneer een snede wordt geoogst 

komt het stro ook in de kuil, waardoor de voederwaarde van het kuilvoer daalt. Oude paardenmest die 

geruime tijd is opgeslagen is meer geschikt om op het grasland toe te dienen.  

De mogelijkheden voor mestopslag op het betreffende bedrijf zijn beperkt. Door meer paardenmest op 

het eigen bedrijf te kunnen gebruiken wordt de kringloop beter gesloten. Ook is oude  paardenmest 

mogelijk beter geschikt voor het in stand houden van het gehalte aan organische stof op bouwland. 

Bij een bedrijf met opfokpaarden is als één van de maatregelen een proefneming gedaan met het 

composteren van paardenmest en is gekeken naar de waarde van paardenmest voor het leveren van 

biogas in een vergistingsinstallatie.  

 

12.1 Composteren  

Bij het composteren van paardenmest is nagegaan of  het ‘composteringsproces’ versneld kan worden 

als de mest, die op een niet overdekte mestplaat was opgeslagen, enkele keren werd omgezet. Tevens 

is nagegaan hoe de samenstelling (bemestende waarde) en de kwaliteit van de organische stof van de 

mest verandert in de opslagperiode.  

 

Het composteringsproces 

Bij composteren  treedt vertering op. Hierbij wordt een deel van de gemakkelijk afbreekbare organische 

stof afgebroken en gaat een gedeelte van de koolstof (C) als CO2 de lucht in. De hoeveelheid 

organische stof zal daardoor wat afnemen. De organische stof (os) plus de anorganische stof (as) 

vormen samen de drogestof (ds). Als het gehalte aan os afneemt zal het gehalte aan as gaan stijgen. 

Ruw as (ras) in een analyse van de mest wordt gevormd door de mineralen en verontreiniging van de 

mest, bijvoorbeeld met grond.  

Stikstof: de stikstof is voor ongeveer 50 procent organisch gebonden (Norg). De gemakkelijk 

afbreekbare Norg wordt afgebroken. Hierdoor neemt de hoeveelheid minerale N (Nmin) toe. Deze 

minerale N kan vervluchtigen, waardoor het totaal N gehalte (Ntot) zal dalen. De C/N verhouding geeft 

dan aan of er meer C of meer N is verdwenen.  

Doordat de mest in de open lucht was opgeslagen kan ook een deel van de N uitspoelen, evenals van 

de kali en de natrium, die niet gebonden zijn aan de organische stof. 

 

Resultaten 

In maart 2010 zijn de eerste monsters genomen van verse paardenmest en van de mest die ongeveer 

een jaar was opgeslagen. Deze mest was niet omgezet. Tabel 12.1 geeft de chemische samenstelling 

ervan.  

Beide monsters hadden een zelfde drogestofgehalte. Overeenkomstig de verwachting is het gehalte aan 

organische stof afgenomen en dat aan anorganische stof gestegen. Ntotaal  is licht afgenomen. Hierbij 

is het gehalte aan Norg gedaald en dat aan Nmin gestegen. De mineralengehalten zijn gestegen. Dat 

het gehalte aan fosfaat (P2O5) niet is gestegen moet toegeschreven worden aan verschillen in 

samenstelling van het uitgangsmateriaal of aan een meetfout.  
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Tabel 12.1 Samenstelling van verse mest en van mest van 1 jaar oud.   

 Soort mest   Soort mest  

 Vers Eén jaar oud  Vers Eén jaar oud 

Drogestof 211 211 C:N verhouding 9 9 

Ruw as 67 78 P2O5 3,7 3,7 

Organsche stof 144 133 K2O 8,0 11,7 

Ntotaal 7,1 7,0 MgO 1,7 1,8 

Nmin 1,2 1,5 Na2O 0,7 0,9 

Norg  5,9 5,5    

 

In Tabel 12.2 zijn de monsterdata, de analyses en de gemiddelde waarden vermeld van de vervolg 

monsters verse mest en van de omgezette mest. De analyses van de omgezette mest hebben 

betrekking op een partij mest die op 11 mei 2010 is omgezet na enkele maanden gelegen te hebben. De 

partij was dus op 27 juli ongeveer 5 maanden oud. Op 19 oktober is  deze partij opnieuw bemonsterd. 

Deze was toen ongeveer 8 maanden oud. De laatste bemonstering vond plaats op 11 februari 2011. De 

bewaarperiode bedroeg toen bijna 1 jaar.  

  

 

Tabel 12.2 Analyses verse en omgezette paardenmest en gemiddelde waarden (kg/ton mest) 

  Verse mest   Omgezette mest    

 3-2-2010 27-7-10 19-10-10 Gem. 27-7-10 19-10-10 11-2-11 Gem. 

Drogestof 211 305 344 287 245 238 224 236 

Ruw as 67 104 97 89 92 91  90 91 

Org. stof 144 201 247 197 153 147 134 145 

Ntotaal 7,1 9.0 9,0 8,4 7,4 7,3 6,7 7,2 

Nmin 1,2 0,6 2,1 1,3 1,6 1,5 1,2 1,4 

Norg  5,9 8,4 6,9 7,1 5,8 5,8 5,5 5,7 

C:N verh. 9 10 12 10 9 9 9 9 

P2O5 3,7 3,6 4,7 4,0 3,7 4,2 4,3 4,1 

K2O 8 19 17 15 16 15 11 14 

MgO 1,7 2,5 2,3 2,2 2,0 2,2 2,7 2,3 

Na2O 0,7 2,2 2,0 1,6 0,9 0,9 0,7 0,8 

 

Op 27 juli 2010 had de verse mest een drogestofgehalte van 305 g/kg en de omgezette mest van 245 

g/kg. Er moet dus veel water in de omgezette mest gekomen zijn. 

Gemiddeld had de omgezette mest een aanzienlijk lager drogestofgehalte en een lager gehalte aan 

organische stof. Het gehalte aan ruw as was, zoals verwacht, hoger. Het gehalte aan Norg en daardoor 

ook het gehalte aan Ntotaal waren lager. De fosfaat- en MgO-gehalten waren hoger en die van kali en 

natrium lager. Dit laatste duidt op aanzienlijke verliezen door uitspoeling.  

 

Om het beeld van de veranderingen in de mest nog wat scherper te krijgen zijn alle drie monsters 

omgerekend naar het drogestofgehalte van 305 g/kg van de verse mest in juli 2010.  Dit is weergegeven 

in Tabel 12.3. 
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Tabel 12.3 Analyses van de omgezette mest op drie data, omgerekend naar hetzelfde drogestofgehalte 

 27-7-2010 19-10-2010 11-02-2011 

 Drogestof 305 305 305 

Ruw as 115 117 123 

Organische stof 191 188 183 

Ntotaal 9,3 9,3 9,2 

Nmin 2,0 1,9 1,6 

Norg  7,2 7,4 7,5 

C:N verhouding 9 9 9 

P2O5 4,6 5,4 5,8 

K2O 20 19 15 

MgO 2,5 2,8 3,7 

Na2O 1,1 1,2 1,0 

 

Bij het composteringsproces neemt het gehalte aan organische stof af (Tabel 12.3) en dat aan ruw as 

toe. Het Ntotaal-gehalte is licht afgenomen. De C/N verhouding is tijdens het composteringsproces gelijk 

gebleven. Dit duidt erop dat er ongeveer evenveel C als N verloren is gegaan. Fosfaat en MgO zijn 

duidelijk toegenomen, terwijl kali en ook natrium gedaald zijn. Deze daling moet toegeschreven worden 

aan uitspoeling.  

 

Bemestende waarde 

Bij composteren in de open lucht hangt het drogestofgehalte van de gecomposteerde mest sterk af van 

de hoeveelheid neerslag. Dit heeft ook invloed op de gehalten aan kali en natrium. De gehalten aan 

fosfaat en magnesium nemen toe. Het gehalte aan Ntotaal zal wat afnemen evenals het gehalte aan 

organische stof.  

 

De organische stof is wel stabieler geworden. Dit blijkt uit de Oxitop metingen die enkele keren zijn 

uitgevoerd. Op 19 oktober heeft de Oxitop bepaling gelijktijdig plaatsgevonden van de partij verse mest 

en van de omgezette mest van ongeveer 8 maanden oud. De zuurstofconsumptie in de verse mest was 

37,1 mmol O2/kg Os/uur en van de omgezette mest 22,6 mmol. Een lagere O2-consumptie duidt erop 

dat de afbraaksnelheid van de organische stof is afgenomen. De hoeveelheid gemakkelijk afbreekbare 

organische stof is afgenomen. De organische stof is dus stabieler geworden. Dat betekent dat er per ton 

mest meer effectieve organische stof wordt aangevoerd. ‘Gecomposteerde’ oudere mest is daarmee 

een goede bron om het gehalte aan organische stof van percelen in stand te houden of te verbeteren.  

 

Conclusies 

 Bij composteren in de open lucht gaat een gedeelte van de niet organisch gebonden 

nutriënten, als stikstof, kali en natrium, verloren door uitspoeling.  

 Door het composteringsproces neemt het gehalte aan organische stof wat af. De organische 

stof wordt wel stabieler. Dat betekent dat gecomposteerde mest meer effectieve organische 

stof bevat. Deze mest is daarmee uitstekend geschikt om het gehalte aan organische stof van 

het land op peil te houden of te verbeteren. 
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12.2 Vergisting  

Van 21 juli tot 16 augustus 2011 is in het laboratorium van de LUFA in Nordrhein-Westfalen een 

‘vergistingsproefje’ ingezet met paardenmest van het bedrijf met opfokpaarden. Dit laboratoriumproefje 

heeft betrekking op circa 1 kg verse mest. De mate van vergisting is in deze proef berekend op basis 

van enkele gemeten parameters. Er is dus geen sprake van een vergistingsproef, waarbij werkelijk de 

mest tot vergisting is gebracht door deze 2-3 weken op een bepaalde temperatuur te laten staan, maar 

op basis van de gemeten parameters van de mest is berekend wat de (potentiële) methaan'opbrengst' 

kan zijn.   

 

Samenstelling van de mest 

De samenstelling van de te vergisten mest is vergeleken met de gemiddelde samenstelling van de 

paardenmest van het bedrijf en met de samenstelling, zoals die vermeld is in de Adviesbasis Bemesting 

van Grasland en Voedergewassen 2012. Het gehalte aan organische stof en het N-gehalte van de mest 

van het bedrijf zijn hoger dan de waarden in de Adviesbasis. 

 

Te vergisten mest     Verse mest bedrijf, gemiddeld 

Drogestof 29 %    28,67 % 

Os  75,9 % van de ds    68,8 % van de ds (197,3/286,7) 

N     6,6 kg N per ton vers        8,4 kg N per ton vers    

N    2,26 % van de ds       2,93 % van de ds 

C/N   19 (759x0,58/22,6= 19,47)   14 (688x0,58/29,3=13,62)  

 

Paardenmest in Adviesbasis CBGV 2012 

Drogestof 28,7 % 

Os  55,7 % van de ds (dit is 16,0 % in vers) 

N    4,6 kg N per ton vers 

N     1,6 % van de ds  

C/N  20 (557x0,58/16 = 20,2) 

 

Resultaten vergistingsproefje 

Bij de door het laboratorium van de LUFA in Nordrhein-Westfalen aangeleverde resultaten van het 

vergistingsproefje is vermeld: Gasausbeute nach Baserga (berechnet)..  

De biogasproductie is per kg aangegeven voor het verse materiaal, voor de drogestof en voor de 

organische stof. Tevens is het percentage methaan in het biogas gegeven. 

 124 liter/kg vers materiaal 

 429 liter/kg drogestof (100/75,9x 429 =565) 

 555 liter/kg organische drogestof 

 53,3%  methaan 

 

Vergelijking met andere vergiste mestsoorten of producten 

Om een indruk te krijgen hoe de te vergisten paardenmest van het bedrijf zich verhoudt tot andere 

mestsoorten of producten is in Tabel 12.4 de vergiste paardenmest van het bedrijf vergeleken met 

andere vergiste mestsoorten en producten. De gegevens zijn ontleend aan ‘Gasausbeute in 

landwirtschaftlichen Biogasanlagen’, een uitgave van "Kuratorium für Technik und Bauwesen in der 

Landwirtschaft". 
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Tabel 12.4.Vergistingsresultaten van mestsoorten en producten. 

mestsoort Ds% Org ds in 

% van ds 

Biogas (norm 

liters/kg org ds 

Biogas (m
3
/ton 

vers) 

Methaan-

gehalte in% 

Melkveedrijfmest 10,1 85,6 233 20 61,9 

Rundveemest vast 21,8 82,3 337 60 53,2 

Mais, deegrijp 32,6 94,7 642 198 54 

Maïs, rijp 40,1 96,3 593 229 54 

Paardenmest geen stro 28 75 300 --- 55 

Paardenmest bedrijf 29 75,9 555 124 53,3 

 

 

De berekeningswijze is als volgt: 

Eén ton rijpe maïs bevat 0,963* 401 = 386 kg OTS  

OTS =Organische Trocken Substanz is organische drogestof. 

386 kg OTS  x 593 normliters per kg OTS levert  228,9 m
3 

biogas per ton rijpe mais.  

 

Eén ton paardenmest van het paarden opfokbedrijf levert dan 0,759*290 = 220 kg OTS  

220 kg OTS x 555 normliters per kg OTS levert 122,1 m
3
 biogas per ton verse mest. 

Op basis van de geproduceerde hoeveelheid biogas per ton vers materiaal levert  

2 ton paardenmest van het bedrijf dan ruwweg evenveel biogas als 1 ton rijpe maïs. 

Een ton paardenmest van het bedrijf levert evenveel biogas als 2 ton vaste rundveemest.  

 

Conclusie 

 Op basis van de resultaten van het vergistingsproefje levert een ton paardenmest van het 

bedrijf twee keer zoveel biogas als een ton vaste rundveemest en ongeveer de helft van een 

ton rijpe maïs 
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13. Overige maatregelen  

 

13.1 Verminderen erfafspoeling 

Literatuurgegevens laten zien dat de verliezen aan nutriënten van erven aanzienlijk kunnen zijn, 

ongeveer ter grootte van de verliezen van een gezinshuishouden. Het doel van de maatregel 

‘Verminderen erfafspoeling’ was om met relatief eenvoudige en goedkope maatregelen de verliezen 

door erfafspoeling aanzienlijk te verminderen.  

 

Op 7 bedrijven zijn maatregelen genomen: 

 Op één bedrijf is de opslag voor vaste mest vergroot en verbeterd, waardoor afspoeling naar 

de waterloop bij veel neerslag wordt voorkomen.  

 Een ander bedrijf heeft een opvanggleuf gemaakt en een opening naar de mestkelder, 

waardoor uitgespoelde nutriënten met het regenwater niet meer over het erf konden afspoelen. 

 Een derde bedrijf heeft verbeteringen aangebracht bij de varkensstal, waardoor bij het 

schoonspuiten van de stal geen verliezen meer over het erf plaatsvinden.  

 Op drie bedrijven is door het aanbrengen van een dammetje in afwateringssloten een 

bezinksloot gecreëerd. De nutriënten kunnen daarin voor een groot gedeelte neerslaan en 

eens per jaar met de bagger uit de sloot op het land worden uitgereden.  

 Op één bedrijf is een agrowadi met rietplanten aangelegd. De planten in de agrowadi moeten 

dan een groot deel van de nutriënten vastleggen.  

 

De uitgevoerde maatregelen zijn gebaseerd op adviezen die voor 9 bedrijven t.a.v. erfafspoeling zijn 

opgesteld, in het begin van het project. Daaruit bleek ook dat voor deze bedrijven het verplaatsen van 

één of meer maiskuilen ‘winst’ voor de waterkwaliteit kan opleveren, omdat de kuilen nu vaak naast of 

dichtbij een watergang zijn aangelegd. Verplaatsing verder weg van de watergang vermindert de kans 

op afstroming van maiskuilwater (percolaat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11. Aanleggen van een bezinksloot door een afschot in de erfgreppel, houdt het erfwater vast. 

 

  



68 

Landbouwkundige maatregelen & betere waterkwaliteit in grensoverschrijdend project Winterswijk-Oeding (NMI, 2013) 

Potentiële verliezen en opschalen naar regio 

Bij deze maatregelen zijn geen metingen van de uitgangssituatie verricht. Wel zijn op de bedrijven met 

een bezinksloot en in de agrowadi eenvoudige metingen verricht naar de concentraties aan N en P in de 

bezinksloot/ agrowadi zelf en in het water daarachter, richting de bermsloot. De concentraties in de 

bezinksloten waren duidelijk hoger dan in het water erna. Dit duidt op een vermindering van de 

erfafspoeling. Onderzoek in een ander waterschapsproject (Het Waalse Water) laat zien dat de 

verschillen tussen erven aanzienlijk kunnen zijn.  

Metingen in de agrowadi bleken door het onvoldoende vasthouden van water, maar beperkt mogelijk. 

Het water stroomde te snel door, waardoor het rietfilter waarschijnlijk nog niet erg werkzaam is geweest. 

Op basis daarvan is geen harde uitspraak te doen over de effectiviteit van de agrowadi in dit project. 

Wel zorgt de wadi voor een fraaie aankleding van het erf. 

 

13.2 Stroken grasland niet beweiden 

Op twee bedrijven waren percelen grasland aanwezig die sterk afliepen naar een (smalle) beek. Aan de 

overkant deze beken was een bomenrand aanwezig. Bij beweiden ging het vee liggen in de schaduw 

van deze bomen. Bij het opstaan dropten ze de mest en urine dichtbij de beek. Er kwam dus veel mest 

en urine dichtbij de beek terecht. Op deze bedrijven is een strook grasland van circa 10 meter breed 

gedurende drie jaar niet beweid.  

Op deze percelen zijn geen metingen verricht naar de afspoeling en uitspoeling. Verwacht mag worden 

dat de vermindering van de verliezen aan N (en P) aanzienlijk zijn. Wel is in het najaar van 2012 de 

hoeveelheid minerale N bepaald in de bodemlagen 0-10, 10-30 en 30-60 cm. De resultaten hiervan 

staan in Tabel 13.1. 

Tabel 13.1 Minerale N in de bodem van niet beweide stroken en van de beweide percelen (kg N/ha).  

Bedrijf Behandeling 0-10 cm 10-30 cm 30-60 cm Totaal 

3 Niet beweid 2 4 8 14 

9 Niet beweid 4 5 14 23 

Gemiddeld  3 4,5 11 18,5 

      

3 Beweid 6 4 8 18 

9 Beweid 9 9 10 28 

Gemiddeld  7,5 6,5 9 23 

 

 

De minerale N in bodemlaag 0-10 cm was grotendeels en die in de lagen 10-30 en 30-60 vrijwel 

uitsluitend aanwezig in de vorm van nitraat-N. De kans op verliezen door uitspoeling is dan groot.  

De Tabel laat zien dat de hoeveelheid minerale N in de laag 0-30 cm op de niet beweide stroken 

gemiddeld 7,5 en op de beweide percelen 14 kg N per ha is. Bekend is dat in de uitgangssituatie veel 

meer mest terecht kwam dichtbij de beek dan op de rest van het perceel.  De hoeveelheid minerale N in 

laag 0-30 cm is dan teruggebracht van aanzienlijk meer dan 14 kg N naar 7,5 kg N per ha. De potentiële 

N-verliezen zijn dus sterk verminderd.  

De grotere hoeveelheid minerale N in de bodem in laag 30-60cm van de niet beweide strook op bedrijf 9 

is mogelijk nog een resteffect van voorgaande jaren.  
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Potentiële verliezen en opschalen naar regio 

In het bovenstaande is aangegeven dat de hoeveelheid minerale N in de laag 0-30 cm op de niet 

beweide stroken is teruggebracht van aanzienlijk meer dan 14 kg N naar 7,5 kg N per ha. De potentiële 

N-verliezen zijn dus sterk verminderd. Van de graslandpercelen in de regio Winterswijk Oost (zie Figuur 

15.1) liggen 1728 ha van de 2850 op ≤ 10 meter afstand van een watergang. Dit is 60,6%. Niet 

onderzocht is hoeveel van deze percelen aflopen naar de watergang en hoe vaak een bomenrand 

aanwezig is, waar het vee gaat rusten.  

 

Toepassing in de praktijk. 

Deze maatregel is perspectiefvol. De deelnemers gaven aan dat de maatregel eenvoudig uitvoerbaar is 

en relatief weinig extra arbeidstijd vergt. Het verdient aanbeveling deze maatregel op hellende 

graslandpercelen langs een watergang in aanmerking te laten komen voor een vergoeding als groen-

blauwe dienst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12. Een strook grasland langs de Willinkbeek is veevrij gehouden.  

 

13.3 Aanhouden van bufferstroken op bouwland 

Op bedrijf 10 met 17 ha zomertarwe zijn bufferstroken aangehouden op twee percelen langs een 

watergang. Deze zijn in 2010 en 2011 niet bemest. De zomertarwe op perceel en strook is geoogst in 

juli waarna er een groenbemester/vanggewas is gezaaid. In het najaar van 2011 is op de percelen van 

de lagen 0-30 en 30-60 cm en op de bufferstroken van de laag 0-30 cm de hoeveelheid minerale N 

bepaald. Dit is in 2012 niet herhaald. De gegevens van 2011 zijn vermeld in Tabel13. 2. 

Uit de hoeveelheid minerale N van de percelen en de bufferstroken na kan na twee jaar niet worden 

afgeleid dat er op de bufferstroken minder minerale N in de bodem achterblijft.  



70 

Landbouwkundige maatregelen & betere waterkwaliteit in grensoverschrijdend project Winterswijk-Oeding (NMI, 2013) 

Tabel 13.2 Minerale N in de bodem van percelen bouwland en van de bufferstroken, najaar 2011 (kg 

N/ha) 

 0-30 cm 30-60 cm 

Bufferstrook perceel 3 7 --* 

Bufferstrook perceel 4 11 --* 

Perceel 3 zonder strook 4 < 3 

Perceel 4 zonder strook < 3 < 3 

* geen waarneming  

 

Toepassing in de praktijk en opschalen naar regio  

Alvorens het aanleggen van bufferstroken aan te kunnen bevelen als maatregel voor de praktijk zijn 

meer onderzoeksgegevens nodig. In de regio Winterswijk Oost is 482 ha akkerbouw (exclusief maïs) 

aanwezig. Van deze 482 ha ligt 273 ha op ≤ 10 meter afstand van een watergang. Dit is 57%. 

 

13.4 Peilgestuurde drainage 

Op bedrijf 4 is op een aantal percelen die vrij sterk in hoogteligging verschillen peilgestuurde drainage 

aangelegd. De percelen zijn in de zomer droogtegevoelig. Met de peilgestuurde drainage kan in de 

zomer aanzienlijk meer water worden vastgehouden. Hierdoor kan een hogere grasopbrengst worden 

gerealiseerd en kunnen de toegediende nutriënten beter worden benut. De kans op verliezen door uit- 

en afspoeling via de drain is daardoor afgenomen. De peilgestuurde drainage heeft tot tevredenheid 

gefunctioneerd. Er zijn geen meetresultaten beschikbaar van voor en na het aanleggen van de 

peilgestuurde drainage.  

 

Toepassing in de praktijk en opschalen naar regio  

Peilgestuurde drainage op percelen die in hoogteligging verschillen levert naar verwachting voordeel op 

voor boer en milieu 

 

 

Foto 13. Peilgestuurde verticale buis, aangelegd tussen graslanddrains en de watergang. 
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14. Minerale N in de bodem aan het eind van het groeiseizoen 

In het najaar van 2011 en van 2012 zijn bodemmonsters genomen om na te gaan hoeveel minerale 

stikstof aan het einde van het groeiseizoen in het profiel achterblijft. Voor de deelnemers aan het project 

in Duitsland is deze hoeveelheid minerale N een belangrijk meetgegeven voor het vaststellen van de 

efficiëntie van de gegeven bemesting. Om de resultaten van de deelnemers in Nederland en Duitsland 

beter te kunnen vergelijken is besloten deze metingen aan weerszijden van de grens uit te voeren. De 

metingen zijn uitgevoerd  onder grasland en bouw- en maïsland. 

  

14.1 Minerale N in 2011 

Op de percelen van Duitse bedrijven zijn monsters genomen van drie bodemlagen: 0-30, 30-60 en 60-

90 cm. Op de percelen van de deelnemers in Nederland zijn twee bodemlagen bemonsterd: 0-30 en 30 

-60 cm. De monsters in Duitsland zijn genomen tussen 1 en 15 november en in Nederland tussen 15 en 

24 december 2011. In Tabel 14.1 is voor beide landen per bodemlaag 0-30 en 30-60 cm en totaal voor 

0-60 cm de gemiddelde hoeveelheid minerale N vermeld onder grasland, bouwland en maïsland na het 

groeiseizoen van 2011  

 

Tabel 14.1 Gemiddelde hoeveelheid minerale N (in kg per ha) in 2011 in Nederland en Duitsland.. 

Land  Periode Aantal Gewas Bodemlaag (cm)   

 bemonsteren percelen  0 – 30 30 - 60 Totaal 0 - 60 

Nederland  15 – 24 dec 7 Maïs 7 25 32 

Duitsland  1 – 15 nov --* Maïs 37 30 67 

       

Nederland  15 – 24 dec 9 Gras 8 8 16 

Duitsland 1 – 15 nov --* Gras 26 32 58 

       

Nederland 15 – 24 dec 3 Zomertarwe 3 2** 5 

*   geen opgave 

** de detectiegrens is 3 kg N per ha. Voor waarden beneden de detectiegrens is 2 kg N per ha aangehouden.  

 

Bij de Nederlandse deelnemers zijn de hoogste waarden gemeten onder het maïsland en de laagste 

waarden onder de zomertarwe. Kort na de oogst van de zomertarwe in juli is op dit bedrijf steeds een 

vanggewas (groenbemester) gezaaid. Naar verwachting heeft deze de achtergebleven minerale N goed 

vastgelegd. De gemeten hoeveelheid minerale N was lager dan die onder het grasland. De metingen op 

dit bedrijf zijn in 2012 niet herhaald.  

Op percelen maïsland waarop als maatregel op een deel mest met Piadin was gegeven en op een deel 

mest zonder Piadin is per behandeling alleen de hoeveelheid minerale N in de laag 0-30 cm bepaald. Dit 

is ook gedaan op de bufferstroken van bedrijf 10. Op percelen grasland is op percelen met en zonder 

Piadin, op de niet beweide stroken en op de stroken waarop geen mest is toegediend alleen de hoeveel-

heid minerale N bepaald in bodemlaag 0-10 cm. Deze waarnemingen zijn niet in Tabel 14.1 

meegenomen.  

 

In Nederland zijn in 2011 lagere hoeveelheden minerale N gemeten dan in Duitsland. November 2011 

was overwegend een droge maand, terwijl december zeer nat was. Door de latere bemonstering in 

Nederland en de zeer natte weersomstandigheden in december kan een gedeelte van minerale N voor 

de bemonstering al verloren zijn gegaan. De gemeten waarden in 2011 zijn daardoor voor Duitsland en 
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Nederland niet goed vergelijkbaar. Daarom is besloten de percelen in 2012 in beide landen in de eerste 

helft van november te bemonsteren voor het herhalen van de vergelijking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14. Net aangelegde agrowadi met diverse soorten riet,tussen erf en watergang, zomer 2010. 

 

14.2 Minerale N in 2012 

In 2012 zijn16 percelen grasland en 12 percelen bouwland bemonsterd in de bodemlagen 0–30 en 30–

60 cm voor analyse op hoeveelheid minerale N, die in de bodem is achtergebleven na het groeiseizoen.   

Bij de deelnemers in Duitsland zijn de percelen in dezelfde periode bemonsterd.  

In Tabel 14.2 is voor grasland de gemiddelde hoeveelheid minerale N gegeven voor de percelen waarop 

geen behandeling heeft plaatsgevonden naast het gemiddelde van percelen waarop wel een maatregel 

is toegepast en het gemiddelde van alle percelen. Alle percelen is dan inclusief de percelen waarop 

mest met Piadin is toegediend, de strook waarop geen mest is toegediend, de niet beweide stroken en 

de percelen waarop de laatste mestgift in augustus niet is gegeven.  

 

Tabel 14.2. Gemiddelde hoeveelheid minerale N (in kg per ha) in 2012 op grasland  in Nederland en 

Duitsland. 

Omschrijving Land  Aantal Bodemlaag   

  percelen 0-30 cm 30-60 cm Totaal 0-60 cm 

Traditioneel bemest NL 7 12 17 29 

Met maatregel  NL 9 10 10 20 

Alle percelen NL 16 11 13 24 

      

Percelen grasland Dld --* -- -- -- 

* geen opgave 

 

De traditioneel bemeste percelen, waarop geen maatregelen zijn uitgevoerd, bevatten gemiddeld in de 

laag van 0-60 cm 9 kg minerale N per ha meer dan de percelen waarop wel een maatregel is toegepast. 
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Het effect per maatregel in vergelijking met traditioneel bemeste percelen is weergegeven in de 

betreffende Hoofdstukken bij de resultaten per maatregel.  

In Tabel 14.3 is voor maïsland de gemiddelde hoeveelheid minerale N gegeven voor de percelen 

waarop geen behandeling heeft plaatsgevonden naast het gemiddelde van percelen waarop wel een 

maatregel is toegepast en het gemiddelde van alle percelen. Alle percelen is dan inclusief de percelen 

waarop mest met Piadin is toegediend, waarop de mest in de rij is gegeven en waarop geen dierlijke  

mest is gegeven. 

 

Tabel 14.3. Gemiddelde hoeveelheid minerale N (in kg per ha) in 2012 op maïsland in Nederland en 

Duitsland. 

Omschrijving Land  Aantal Bodemlaag   

  percelen 0-30 cm 30-60 cm Totaal 0-60 cm 

Traditioneel bemest NL 5 15 24 39 

Met maatregel  NL 7 16 22 38 

Alle percelen NL 12 15 23 38 

      

Percelen maïsland Dld 28 15 17 32 

 

Gemiddeld was er op maïsland geen verschil in hoeveelheid minerale N, die na het groeiseizoen in de 

bodemlaag 0-60 cm achterbleef tussen percelen met een traditionele bemesting en percelen, waarop 

een maatregel was toegepast. Wel waren er duidelijke verschillen per maatregel. Deze zijn beschreven 

in de Hoofdstukken waar de resultaten per maatregel zijn vermeld. 

In november 2011 bleef aan het einde van het groeiseizoen in Duitsland aanzienlijk meer minerale N in 

het profiel van maïsland achter dan in november 2012. Dit duidt erop dat, evenals in Nederland, in het 

groeizame jaar 2012 meer nutriënten door het gewas zijn opgenomen. 

 

Conclusies 

 In 2011 en 2012 was, zoals verwacht, de hoeveelheid minerale N in de bodem onder grasland 

lager dan onder het maïsland. 

 Op percelen grasland, waarop maatregelen zijn toegepast, was in 2012 gemiddeld minder 

minerale N in de bodem aanwezig dan op de traditioneel gebruikte percelen.  

 Op maïsland was er gemiddeld geen verschil. 

  In 2012 was er geen groot verschil tussen percelen in het project in Nederland en Duitsland in 

de hoeveelheid minerale N, die onder maïsland aan het einde van het groeiseizoen in de 

bodemlaag 0-60 cm achterbleef.  
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15. Synthese van de maatregelen 

In de afzonderlijke Hoofdstukken zijn de resultaten per maatregel uitgewerkt. Voor elke maatregel is  

aangegeven welk effect de maatregel heeft op de vermindering van potentiële verliezen aan N en P2O5 

per ha. In paragraaf 15.1 van dit hoofdstuk zijn deze verliezen, op basis van het aantal ha per gewas, de 

bodemvruchtbaarheid en ligging van de percelen ten opzichte van waterlopen, opgeschaald naar 

regioniveau en zijn de toepassingsmogelijkheden in de praktijk aangegeven. Als regio is het voor deze 

studie gedefinieerde ‘WRIJ gebied’ aangehouden. Dit gebied komt in grote lijnen overeen met het 

gebied waar de Nederlandse bedrijven liggen, die hebben deelgenomen aan het grensoverschrijdende 

project. In Figuur 15.1 is dit ‘WRIJ gebied’ (is regio Winterswijk Oost) aangegeven als onderdeel van 

een groter gebied rond Winterswijk waarvan gegevens gebruikt zijn voor het opschalen naar 

regioniveau. 

 

Figuur 15.1 Kaart van gebieden, gebruikt bij opschaling naar regionaal niveau. 
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Voor het opschalen naar regioniveau is gebruik gemaakt van het rapport: ‘Mogelijkheden gemengde 

bedrijfssystemen en beperken N- en P-verliezen in de regio Winterswijk’ (Den Boer & De Haas, 2013). In 

dat rapport zijn de berekeningen van het aantal ha per gewas, het aantal ha langs waterlopen en de 

gebruikte data voor de bodemvruchtbaarheid en van de grondwatertrappen uitgebreid beschreven.  

In paragraaf 13.2 is het effect van de maatregelen getotaliseerd en in paragraaf 13.3 is aangegeven 

welke maatregelen het meeste perspectief bieden en welke beperkingen er zijn voor toepassing in de 

praktijk.  

 

15.1 Opschalen naar regioniveau en toepassingsmogelijkheden in de praktijk 

Geen mest toedienen in verband met hoge fosfaattoestand 

Bij het opschalen naar regioniveau is voor maïsland, zoals eerder vermeld, gerekend met een 

vermindering van het potentiële verlies van 56 kg P2O5 en 15 kg N per ha. Voor percelen langs 

waterlopen geldt dat ze op ≤ 10 meter afstand van een waterloop liggen. Als op alle maïspercelen met 

een hoge fosfaattoestand langs waterlopen in het WRIJ gebied geen mest gegeven wordt nemen de 

potentiële verliezen af met 65 ha x 56 = 3.640 kg P2O5 en 65 x 15 = 975 kg N. 

Bij het opschalen naar regioniveau is voor akkerbouwpercelen gerekend met een vermindering van het 

potentiële verlies door afspoeling en uitspoeling met 56 kg P2O5 en 40 kg N per ha. In het WRIJ gebied 

liggen 51 ha akkerbouw met een hoge fosfaattoestand langs waterlopen. Als op alle akkerbouwpercelen 

met een hoge fosfaattoestand langs waterlopen in het WRIJ gebied geen mest gegeven wordt nemen 

de potentiële verliezen af met 51 ha x 56 = 2.856 kg P2O5 en 51 x. 40 = 2.040 kg N.  

Voor het opschalen naar regioniveau is voor grasland uitgegaan van de onttrekking als vermindering 

van het potentieel verlies van 90 kg P2O5 per ha. Gelet op de scherpe gebruiksnormen voor totaal 

werkzame N op grasland op zandgrond is geen inschatting gemaakt van de vermindering van het 

potentiële N verlies op graspercelen zonder mest. Gerekend is dus met een vermindering van het 

potentieel verlies met 90 kg P2O5 en 0 kg N per ha, In het WRIJ gebied liggen 391ha grasland met een 

hoge fosfaattoestand langs waterlopen. Als op alle graslandpercelen met een hoge fosfaattoestand 

langs waterlopen in het WRIJ gebied geen mest gegeven wordt nemen de potentiële verliezen af met 

391 ha x 90 =35.190 kg P2O5 per jaar.  

Toepassing in de praktijk 

Het niet toedienen van mest op een gedeelte van de beschikbare cultuurgrond is een maatregel die geld 

kost. Er moet dan extra kunstmest worden aangekocht. Intensieve melkveebedrijven moeten extra mest 

afvoeren en akkerbouwbedrijven kunnen minder mest tegen vergoeding aanvoeren. . Het niet toedienen 

van dierlijke mest op gras-, maïs- en overig bouwland zal zonder vergoeding geen toepassing vinden in 

de praktijk. 

 

Mest toedienen in de rij op maïsland 

Bij mest in de rij bij maïs is gerekend met een vermindering van het potentieel verlies van 46 kg N en 26 

kg P2O5 per ha. In het WRIJ gebied zijn 1.000 ha snijmaïs aanwezig. Indien alle bedrijven ervoor kiezen 

bij maïs mest in de rij toe te dienen nemen de potentiële verliezen aan stikstof af met 46.000 kg N en 

aan fosfaat met 26.000 kg P2O5. Indien rekening gehouden wordt met aanvullen van de negatieve N- en 

P-balans, dan zijn de potentiële verliezen 17 kg N en 12 kg P2O5 per ha. Op regioniveau is dit 17.000 kg 

N en 12.000 kg kg P2O5. 
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Toepassing in de praktijk 

Het toedienen van mest in de rij is (nu nog) duurder dan volvelds toedienen. Het is een maatregel die 

goed uitvoerbaar is en zeker geschikt voor de praktijk. Aandachtspunt hierbij is dat bij het toedienen van 

35 m
3
 mest per ha in de rij de aanvoer circa 55 kg en de onttrekking met het gewas 65 - 70 kg. P2O5 per 

ha is. Het verschil in onttrekking moet wel gecompenseerd worden omdat anders de fosfaattoestand te 

ver gaat dalen. Ook extra onttrokken N moet (op termijn) worden gecompenseerd.  

 

Voorjaarsmeststoffen op grasland met nitrificatieremmer, 

Voor het opschalen naar regio is gerekend met een vermindering van de potentiële N-verliezen met 12 

kg N per ha per jaar. Het gebruik van kunstmest met een nitrificatieremmer in het voorjaar is niet gericht 

op het verminderen van de P-verliezen. Een hogere fosfaatopname is ook niet vastgesteld. Gerekend is 

met een vermindering van het potentieel verlies met 12 kg N en 0 kg P2O5 per ha.  

In het WRIJ gebied is in totaal 2.850 ha grasland aanwezig. Als op alle ha grasland een voorjaarsmest-

stof met nitrificatieremmer gegeven wordt, verminderen de potentiële N verliezen met 34.200 kg N.  

Toepassing in de praktijk 

Het gebruik van een voorjaarsmeststof met een nitrificatieremmer leidt in een normaal en nat voorjaar 

tot een hogere opbrengst aan drogestof en een hogere N-opname. In het Rapport “Type en 

toedieningsvorm van N-kunstmest; Effecten op gewas- en eiwitproductie en –kwaliteit” (Den Boer et al., 

2011) is beschreven dat dit bedrijfseconomisch interessant is. Tevens is het één van de meest 

winstgevende maatregelen om de N-benutting in het voorjaar te verbeteren en daarmee de N-verliezen 

te verminderen. Meststoffen met een nitrificatieremmer zijn beschikbaar voor de praktijk en het gebruik 

ervan is eenvoudig. Daarmee is het een maatregel die zeer geschikt is voor de praktijk met voordeel 

voor boer én milieu. 

 

Nitrificatieremmer Piadin toevoegen aan de mest 

Op grasland geven de praktijkwaarnemingen nog onvoldoende aanwijzingen om het toevoegen van 

Piadin aan de mest in de praktijk aan te bevelen en op te schalen naar regioniveau. De metingen van de 

hoeveelheid minerale N in de bodem aan het einde van het groeiseizoen in 2012 wijzen op een 

vermindering van het potentieel verlies met 8 kg N per ha per jaar.  

Ook op akkerbouwpercelen geven de beperkte waarnemingen van 2011 onvoldoende informatie om het 

toevoegen van Piadin aan de mest voor bouwland aan te bevelen.  

Bij snijmaïs waren de potentiële N-verliezen bij het toedienen van mest met Piadin gemiddeld 5 kg N per 

ha per jaar lager dan bij geen Piadin. De praktijkwaarnemingen waren in deze twee jaren echter niet 

eenduidig en geven daarom onvoldoende duidelijkheid om deze maatregel in de praktijk aan te bevelen.  

Deze maatregel is niet opgeschaald naar regioniveau. 

 

Toepassing in de praktijk 

Onderzoek gaf aan dat het gebruik van een nitrificatieremmer in de mest en tevens in de kunstmest niet 

nodig is. Het toevoegen van de nitrificatieremmer Piadin aan de mest is vooral bedoeld om de extra 

verliezen aan N door uitspoeling en denitrificatie te beperken die in het voorjaar plaatsvinden in de 

periode tussen het toedienen van de mest en het strooien van de kunstmest. Zie achtergrond bij het 

hoofdstuk ‘Nitrificatieremmer Piadin toevoegen aan de mest’.  

Aangezien het gebruik van kunstmest met een nitrificatieremmer in het voorjaar een duidelijk positief 

beeld laat zien is het advies om deze maatregel wel en het toevoegen van Piadin aan de mest in het 

voorjaar vooralsnog niet aan te bevelen. Deze maatregel is niet opgeschaald naar regioniveau.  
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Aanbeveling 

Gezien de positieve resultaten in eerder onderzoek en gelet op de potentie van nitrificatieremmers om 

de verliezen aan N uit mest, die in het voorjaar eerder toegediend wordt dan de kunstmest, te beperken, 

is nader onderzoek naar het effect van het toedienen van een nitrificatieremmer aan de mest zeer aan te 

bevelen. Deze aanbeveling wordt nog versterkt gelet op de positieve resultaten met Piadin op maïsland 

op de Duitse bedrijven in het project. 

 

Uitstellen mest uitrijden tot half maart  

Van het grasland in het WRIJ gebied heeft 590 ha een grondwatertrap GT ≤ 3. Op 975 ha is de GT IV of 

V en op 1190 ha is de GT VI, VII of VIII. De percelen met  GT ≤ 3 zijn over het algemeen de nattere 

percelen. Bij deze GT’s is de gemiddeld hoogste grondwaterstand GHG < 40 cm beneden maaiveld en 

de gemiddeld laagste grondwaterstand ≤ 120 cm.. De percelen met GT VI, VII of VIII  zijn de dieper 

ontwaterde percelen met een GHG ≥ 80 cm en GLG > 120 cm. De percelen met GT IV en V nemen een 

tussenpositie in. Op de nattere percelen zullen verliezen plaatsvinden door af- en uitspoeling, maar kan 

ook gemakkelijk denitrificatie optreden. Door de mest op deze percelen niet uit te rijden voor half maart 

vermindert het potentieel N-verlies met 4 – 4,5 kg N per ha per jaar. Voor het opschalen naar 

regioniveau is gerekend met 4,3 kg N per ha. 

Indien op de laaggelegen percelen grasland met GT≤ 3 het uitrijden van de mest uitgesteld wordt tot half 

maart neemt het potentieel N-verlies af met 590 x 4,3 = 2.537 kg N. 

Indien ook op percelen met GT 4 en 5 het toedienen van de mest uitgesteld wordt tot half maart neemt 

naar verwachting het potentieel verlies verder af met (975) x 4,3 = 4.193 kg N. 

Toepassing in de praktijk  

Het uitstellen van mest uitrijden is een maatregel die goed toegepast kan worden op lager gelegen 

graslandpercelen. In de praktijk wordt bij natte omstandigheden de mest op deze percelen al later 

toegediend dan op de hoger gelegen percelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15. Vee op stal, juni 2011 
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In augustus geen mest op grasland toedienen 

Potentiële verliezen uit laat toegediende mest kunnen zowel op hooggelegen percelen als op de 

laaggelegen percelen optreden. Op de dieper ontwaterde percelen komt het grondwater niet tot in de 

bodemlaag waarin organische stof aanwezig is. Er zullen dan geen verliezen door denitrificatie 

plaatsvinden. Voor het proces van denitrificatie zijn natte omstandigheden en organische stof nodig.   

De kans op N-verliezen door uitspoeling naar het grondwater en uiteindelijk naar het water in de beken 

is dus groter op de hoger gelegen percelen. Op de lager gelegen percelen zullen de verliezen vooral 

plaatsvinden door denitrificatie. Voor het opschalen naar regio is gerekend met een vermindering van de 

potentiële N-verliezen met 6,2 kg N per ha per jaar.  

Indien alleen op de hooggelegen percelen (GT>5) in augustus geen mest gegeven zou worden nemen 

de potentiële verliezen af met 1.190 x 6,2 = 7.378 kg N; 

Indien ook op percelen met GT 4 en GT V  in augustus geen mest gegeven wordt nemen de potentiële 

verliezen verder af met 975 x 6,2 = 6.045 kg N. 

Indien dit ook gebeurt op de graslandpercelen in het WRIJ gebied met GT ≤ 3 nemen de potentiële 

verliezen verder af met 590 x 6,2= 3,658 kg N. De verliezen uit deze percelen met zullen naar 

verwachting voornamelijk plaatsvinden door denitrificatie.  

Toepassing in de praktijk 

Uit landbouwkundig oogpunt is het aan te bevelen om in juli/augustus op grasland nog een beperkte gift 

dierlijke mest te geven van 10 à 15 m
3
 per ha. Naast N wordt daarmee ook kali gegeven. Deze 

combinatie van N en K is belangrijk voor het verminderen van het risico van kroonroest.   

Voor deze maatregel lijkt het daarom niet aan te bevelen om boeren te vragen de mestgift in augustus 

achterwege te laten, maar om hen te stimuleren de mest zoveel mogelijk in de eerste helft van het 

groeiseizoen te geven en slechts een beperkte mestgift in augustus toe te dienen. 

 

Verhogen pH van maïsland naar goed niveau 

In het WRIJ gebied had 68 ha van het maïsland een pH < 4,5, Op 337 ha varieerde de pH van 4,5 – 5 

en 441 ha had een pH van 5 – 5,5.  Door de percelen met een pH  < 4,5 te bekalken tot een pH van 5,5 

neemt de maïsopbrengst gemiddeld toe met 660 kg drogestof per ha. Deze bevat 8 kg N en 3 kg  P2O5. 

De potentiële verliezen aan stikstof en fosfaat per ha nemen dan met deze hoeveelheid af. Voor 

percelen met een pH van 4.5 -5  is uitgegaan van een extra opbrengst van 3%. Dit komt overeen met 

een extra onttrekking en daarmee vermindering van de potentiéle verliezen van 6 kg N en 2,3 kg P2O5 

per ha. Indien op 68 ha de pH verhoogd zou worden tot 5,5 betekent dit een vermindering van het 

potentieel verlies van 68x8 = 544 kg N en 68x3 = 204 kg P2O5 per ha. Indien ook op 337 ha de pH 

verhoogd zou worden van 4,5 -5 naar 5,5 geeft dit een extra vermindering van het potentieel verlies van 

337x6 =2.022 kg N en 337x2,3 =775 kg P2O5 per ha. 

Toepassing in de praktijk 

Bekalken tot een goede pH is een maatregel die eenvoudig uitvoerbaar is en leidt tot een winst voor 

boer en milieu.  

 

Telen geslaagde groenbemester 

Potentiële verliezen en opschalen naar regio  

In het WRIJ gebied is 1000 ha maïsland aanwezig. Voor het opschalen naar regioniveau is uitgegaan 

van de resultaten van 2011 en aangenomen dat de gewasopbrengst en daarmee ook de hoeveelheid 

vastgelegde nutriënten is verdubbeld. Per ha snijmaïs nemen de potentiële verliezen dan af met 16,5 kg 

N en 5,5 kg P2O5.  In het WRIJ gebied komt is dit 16.500 kg N en 5.500 kg P2O5. 

Toepassing in de praktijk 

 Het telen van een goed geslaagde groenbemester is een prima maatregel om het gehalte aan 
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organische stof en daarmee de bodemkwaliteit op peil te houden of te verbeteren.  

 De vastgelegde N en P2O5 zijn een welkome aanvulling op de gebruiksnormen voor het telen 

van snijmaïs met een hoge opbrengst en goede kwaliteit.  

 Voor K2O geldt dat de vastgelegde kali niet als kunstmest behoeft te worden aangevoerd. 

Hierdoor is op zandgrond met een lage kalitoestand een behoorlijke besparing mogelijk. 

 Het telen van een goed geslaagde groenbemester is een maatregel met een duidelijk postitief 

effect op het inkomen van de boer en op het milieu.  

 

Overige maatregelen 

De overige maatregelen(erfafspoeling, stroken op hellende percelen langs waterlopen niet beweiden, 

aanhouden van bufferstroken op akkerbouwpercelen langs waterlopen en peilgestuurde drainage) zijn 

niet opgeschaald naar regioniveau. Deze maatregelen bieden mogelijk wel perspectief, maar er was 

onvoldoende cijfermatige informatie beschikbaar om ze op te schalen.  

 

15.2 Betekenis voor de  regio  

In Tabel 15.1 is voor de verschillende maatregelen de vermindering van het potentieel verlies per ha en 

voor de regio getotaliseerd.  

 

Tabel 15.1. Vermindering potentieel verlies aan N en P2O5 per maatregel en totaal in het WRIJ gebied. 

   Minder potentieel verlies in kg 

Maatregel Gewas  Aantal ha Per ha WRIJ gebied 

   N P2O5   N P2O5 

Mest in de rij maïs 1.000 46 26 46.000 26.000 

Geen dierlijke mest maïs       65 15 56      975 3.640 

 ov.akkerb       51 40 56    2.040 2.856 

 gras    391 -- 90        -- 35.190 

Minder dierlijke mest       

GT > 5 gras 1.190 6,2 -- 7.378 -- 

GT 4 en 5 gras    975 6,2 -- 6.045 -- 

GT ≤ 3 gras    590 6,2 -- 3.658 -- 

Later mest uitrijden       

GT ≤ 3 gras    590 4,3 -- 2.537 -- 

GT 4 en 5 gras    975 4,3 -- 4.193 -- 

Nitrificatieremmer  km gras 2.850 12 -- 34.200 -- 

Nitr. remmer  org. mest alle     -- -- -- -- -- 

Geslaagde groenbem. maïs 1.000 16,5 5,5 16.500 5.500 

Verhogen pH       

Van < 4,5 naar 5,5 maïs     68 8 3 544 204 

Van 4,5-5 naar 5,5 maïs   337 6 2,3 2.022 775 

Totaal WRIJ gebied     126.092 74.165 

Gecorrigeerd totaal WRIJ gebied*     123.102 72.475 

*Aantal ha maïs waarop geen mest in mindering gebracht bij mest in de rij 
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Bij de berekening van het potentieel verlies per maatregel is uitgegaan van de projectresultaten op de 

bedrijven. Zo was de maatregel ‘geen dierlijke’ mest gericht op het verlagen van de fosfaattoestand op 

percelen met een zeer hoge fosfaattoestand aan watergangen. De gerealiseerde vermindering van het 

potentieel N-verlies geeft bij deze maatregel de mogelijkheid weer van een efficiënter N-gebruik op de 

vergelijkingspercelen, waarop wel mest is gegeven. Voor het grasland is hier geen waarde opgenomen. 

Om dubbeltelling te voorkomen is in Tabel 5.1 gecorrigeerd voor percelen ‘ maïs geen dierlijke mest’, 

waarop mest dan niet in de rij kan worden toegediend.  

Bij mest in de rij was sprake van een negatieve N- en P-balans.. Indien dit tekort wordt aangevuld, dan 

is de vermindering van het potentieel verlies 17 kg N  en 12 kg P2O5 per ha. Op regioniveau is de 

vermindering van het potentieel verlies dan 29.000 kg N en 14.000 kg P2O5 lager. 

Bij de maatregel ’geslaagde groenbemester’ zijn deelnemers er gemiddeld niet in geslaagd om een 

goed geslaagde groenbemester met 2.500 kg drogestof per ha te telen. Het potentieel verlies zou in dat 

geval extra afgenomen zijn met 17 kg N en 6 kg P2O5 per ha. Opgeschaald naar regioniveau betekent 

dit een extra vermindering van het potentieel verlies met 1.000  x 17 = 17.000 kg N en 6.000 kg P2O5.  

 

Wanneer de maatregelen uitgevoerd zouden worden op alle daarvoor in aanmerking komende percelen 

in het WRIJ gebied is, rekening houdend met deze variatie, de vermindering van het potentieel N-verlies 

op regioniveau 100 -125 ton N en 60 -75 ton P2O5. Dit is 7-9% van de in het gebied toegediende N en 

16-20 % van het toegediende fosfaat.  

 

15.3 Perspectieven 

De maatregelen zijn onderverdeeld in: 

1. Perspectiefvol en economisch aantrekkelijk. Deze maatregelen dragen bij aan het verminderen van 

de nutriëntenverliezen en zijn overwegend goed voor het inkomen van de boer; 

2. Perspectiefvol, maar economisch niet aantrekkelijk of kostenneutraal. De maatregelen dragen wel 

bij aan het verminderen van de nutriëntenverliezen, maar zijn te duur of kostenneutraal. Ook 

kunnen er landbouwkundige bezwaren zijn. Voorbeelden hiervan zijn: Leiden tot een lager gehalte 

aan organische stof van de bodem bij geen dierlijke mest; en de behoefte aan andere nutriënten als 

kali tegen kroonroest bij geen mest toedienen in augustus; en 

3. Mogelijk perspectiefvol, maar nog nader onderzoek nodig. Van deze maatregelen wordt een positief 

effect verwacht. De waarnemingen in het project waren echter te beperkt of de maatregel was te 

divers (erfafspoeling) om het effect duidelijk vast te kunnen stellen en te kwantificeren.  

 

1. Perspectiefvolle en economisch aantrekkelijke maatregelen zijn: 

 Het toedienen van mest in de rij bij maïs; 

 Het gebruik van kunstmest met een nitrificatieremmer op grasland in het voorjaar, 

 Het telen van een goed geslaagde groenbemester na de snijmaïs; en  

 Het verhogen van de pH op bouwland (en grasland) tot een goed niveau.  

 

Zo levert het toedienen van mest in de rij een grote bijdrage aan de vermindering van het potentieel 

verlies per ha en door het grote aantal ha ook aan dat van het totale WRIJ gebied. Het toedienen van 

mest in de rij is (nu nog) duurder dan volvelds toedienen. Voor bedrijven, die fosfaatkunstmest in de rij 

toe moeten dienen en die dit niet aan kunnen voeren, is deze maatregel steeds economisch interessant. 

Bedrijven die nog fosfaatkunstmest aan kunnen voeren kunnen een afweging maken tussen toedienen 

van mest in de rij en mest volvelds toedienen aangevuld met fosfaatkunstmest in de rij. 
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Het gebruik van kunstmest met een nitrificatieremmer op grasland is steeds economisch aantrekkelijk in 

een gemiddeld en nat voorjaar. In een droog voorjaar moet het gezien worden als verzekeringspremie. 

Het telen van een goed geslaagde groenbemester en het verhogen van de pH tot een goed niveau zijn 

altijd economisch interessant, omdat deze bijdragen aan de bodemkwaliteit en de opbrengst verhogen. 

 

2. Perspectiefvolle, maar economisch niet aantrekkelijke of kostenneutrale maatregelen zijn: 

 Geen dierlijke mest toedienen op percelen met hoge fosfaattoestand langs waterlopen; 

 Uitstellen van mest uitrijden op graspercelen met minder goede ontwatering; 

 Geen mest toedienen in augustus; en 

 Hellende percelen grasland langs beken niet beweiden.  

 

Niet toedienen van dierlijke mest is een dure maatregel, die gericht is op het verminderen van de P-

verliezen op percelen met een hoge fosfaattoestand langs waterlopen. Bedrijven die deze maatregel 

toepassen moeten mogelijk extra dierlijke mest afvoeren en extra kunstmest aanvoeren. Bij deze 

maatregel is bovendien de aanvoer van organische stof te beperkt. De maatregel kan daarom slechts 

een beperkt aantal jaren op hetzelfde perceel worden toegepast.  

 

Uitstellen van mest uitrijden op grasland tot half maart is een eenvoudige maatregel die goed kan 

worden toegepast op percelen met een relatief hoge grondwaterstand of slechte ontwatering. Deze 

maatregel levert een bijdrage aan de vermindering van het potentieel N-verlies en is voor de genoemde 

percelen kostenneutraal.  

 

Minder mest toedienen is een dure maatregel als deze leidt tot extra mestafvoer van de bedrijven. Mest 

meer in het voorjaar toedienen en daardoor niet meer in augustus leidt tot een vermindering van het 

potentieel N-verlies. Op grasland op zandgrond kan de kali uit de mest echter noodzakelijk zijn voor de 

vermindering van het risico van kroonroest. Daarom is het aan te bevelen eind juli of begin augustus een 

beperkte hoeveelheid dierlijke mest van 10-15 m
3
 per ha toe te dienen.  

 

Het niet beweiden van hellende percelen grasland langs beken leidt tot een aanzienlijke vermindering 

van het potentieel N-verlies van meer dan 7,5 kg N per ha. De maatregel is eenvoudig uitvoerbaar. De 

kosten bestaan overwegend uit extra arbeid 

 

De hier genoemde perspectiefvolle maatregelen zouden goed uitgevoerd kunnen worden op de ervoor 

in aanmerking komende percelen wanneer hier een vergoeding tegenover staat. Het verdient daarom 

aanbeveling deze maatregelen in aanmerking te laten komen voor een vergoeding als groen-blauwe 

dienst, bijvoorbeeld in het kader van Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).  

 

3. Mogelijk perspectiefvolle maatregelen, waarvoor nog nader onderzoek gewenst is, of vergelijking met 

bestaande of lopende onderzoeken gewenst is, zijn: 

 Het toedienen van een nitrificatieremmer aan dierlijke mest, 

 Het verminderen van erfafspoeling; 

 Het aanleggen van bufferstroken; en 

 Toepassen van peilgestuurde drainage.   
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Het toedienen van een nitrificatieremmer aan de dierlijke mest leverde bij de praktijkwaarnemingen geen 

of onvoldoende aanwijzingen op om deze maatregel in de praktijk aan te bevelen en op te schalen naar 

regioniveau. Gezien de positieve resultaten in ander onderzoek en op Duitse bedrijven in het project en 

gelet op de potentie van nitrificatieremmers om de verliezen aan N uit mest in het voorjaar te beperken, 

is nader onderzoek zeer aan te bevelen.  

 

Ook eenvoudige maatregelen voor het verminderen van erfafspoeling hebben naar verwachting een 

grote potentie om de verliezen aan N en P naar het water in de beken te beperken. 

De praktijkwaarnemingen met bufferstroken in dit project gaven onvoldoende aanwijzingen om deze 

maatregel in de praktijk aan te bevelen en op te schalen naar regioniveau.  

De praktijkwaarneming met peilgestuurde drainage op percelen die verschillen in hoogteligging heeft in 

het project onvoldoende informatie opgeleverd om deze maatregel in de praktijk aan te bevelen. De 

verwachtingen van de effecten op de waterkwaliteit en op het rendement van de veehouder zijn positief.  

 

15.4 Aanbevelingen 

Deze studie leidt tot een aantal aanbevelingen: 

 

 Nader onderzoek naar de genoemde maatregelen, waarvan nog onvoldoende informatie 

beschikbaar is, maar die perspectiefvol zijn voor het verbeteren van de waterkwaliteit, is gewenst.  

 Het telen van een goed geslaagde groenbemester is positief voor de bodem- en de waterkwaliteit 

en voor het inkomen van de boer. Om in de winterperiode meer nutriënten vast te kunnen houden 

lijkt ook grasonderzaai onder de maïs als methode zeer geschikt. Nader onderzoek naar de 

mogelijkheden en beperkingen, en het demonstreren en stimuleren, van grasonderzaai onder de 

maïs is dringend gewenst. 

 Een aantal maatregelen bieden zeker perspectief maar zijn niet kostenneutraal. Een voorbeeld 

hiervan is het niet beweiden van grasland op hellende percelen langs beken. Het verdient 

aanbeveling om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om deze maatregelen in aanmerking te 

laten komen voor een vergoeding als groenblauwe dienst en om dit te stimuleren. 
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