
de gegevens op een later tijdstip 
verstuurd.”

Bewustwording
Bijna driehonderd boeren nemen 
deel aan het project Vruchtbare 
Kringloop Achterhoek en Lie-
mers en twaalf deelnemers gaan 
met de nieuwe Nitraat-App aan 
de slag. De Barchemse melkvee-
houder Barink is één van hen. 
LTO Noord, Waterschap Rijn en 
IJssel, ForFarmers, Friesland-
Campina, Vitens en Rabobank 
werken samen in dit project aan 
onder andere het verminderen 
van nitraat- en fosfaatverlies 
naar grond- en oppervlaktewater. 
De app is ontwikkeld door Delta-
res, een onafhankelijk kennisin-
stituut voor toegepast onderzoek 
op het gebied van water, onder-
grond en infrastructuur. 

„Het is een handig en laagdrem-
pelig systeem”, vertelt Barink als 
hij de emmer leeggooit en zijn te-

lefoon in zijn jaszak opbergt. „Ik 
werk er nog maar enkele weken 
mee, maar het geeft mij inzichten 
in concentraties en uitspoeling. 
Het gaat om bewustwording. In 
mijn jeugd was de mestopslag 
beperkt zodat we iedere twee we-
ken mest moesten uitrijden. Er 
werd niet gekeken naar wanneer 
en hoe je mest moest aanwenden. 
Nu kijk ik heel anders naar de bo-
dem en naar groei van gewassen.”

Inzichten
Binnen het project Vruchtbare 
Kringloop deed Barink al mee 
aan de studiegroepen. Sinds kort 
zit hij ook in de kennisgroep Wa-
terkwaliteit. Het levert hem veel 
praktische info op. Metingen van 
stikstofgehaltes in maïspercelen 
in het najaar en voorjaar bijvoor-
beeld waren een eyeopener. 

„Ik had altijd het idee dat stik-
stofgehaltes in het najaar er in 
het voorjaar ook nog in zaten. 
Dat bleek dus niet zo te zijn. Een 
groenbemester vangt twintig tot 
veertig kilo stikstof op, maar veel 
meer spoelt er in de winter uit.”

Volgens Laurens Gerner van 
het waterschap is er nog veel 
winst te behalen op het gebied 
van kwaliteit van grond- en op-
pervlaktewater. Hij begeleidt 
boeren die aan de slag gaan met 
de Nitraat-App. „We hebben het 
project Landbouw op Peil gehad, 
waar gezocht werd naar oplossin-
gen voor extremere regenval en 
extremere droogte. Dat kan met 
maatregelen in de watergangen, 
maar zeker ook op het land. We 
weten echter nog te weinig wat 
er op perceelsniveau mogelijk is. 
Dat geldt ook voor de waterkwa-
liteit. De app laat zien waar de 
verliezen op bedrijfsniveau lig-
gen. We willen beter inzicht krij-
gen in waar en wanneer nitraat 

uitspoelt en hoe dat gerelateerd 
is aan bijvoorbeeld landgebruik, 
bodemcondities, hydrologie en 
weersomstandigheden. Voorde-
len van de app zijn dat boeren 
zelf de meting kunnen doen, het 
resultaat direct beschikbaar is en 
bijna niets kost. De app is gratis 
en de stripjes kosten ruim tien 
euro voor 25 stuks.”

De boeren die met de app wer-
ken meten het bovenste grond-
water, variërend van zo’n 1 tot 2,5 
meter diep. Ze krijgen hiervoor 
een peilbuis in of bij één van de 
percelen. Ook meten de boeren 
het water in kavelsloten en, in-
dien aanwezig, buisdrainages. 

Stikstof boven de norm
Gerner: „Uit analyses bij de deel-
nemers in de Achterhoek blijkt 
dat stikstof op meer dan de helft 
van de maïspercelen op zand-
grond boven de norm van 50 mg 
N/l uitschiet. Op grasland komt 
dit maar op zes procent van de 
percelen voor. Vanaf augustus 
onttrekt de maïsplant namelijk 
geen stikstof meer aan de bodem 
die echter door mineralisatie wel 
beschikbaar komt. Vanggewas 
doet wel wat, maar niet genoeg. 
Uitschieters met gehaltes van 
tweehonderd kilo stikstof per 
hectare of meer in het najaar zie 
je met name op percelen waar 
eerst grasland is gescheurd en 
waar maïs op is ingezaaid. Nu 
weten we dus dat in de winter 
daar heel veel stikstof verloren 
gaat. Daarom hebben meerdere 
veehouders in de Achterhoek en 
Liemers dit jaar de maïs in het 
eerste jaar na het scheuren van 
grasland niet bemest met stikstof. 
Het bleek geen effect te hebben 
op de opbrengst. Extra bemes-
ting werkt dan alleen maar stik-
stofuitspoeling in de hand.” 

Barink knikt. „Iedere boer weet 
dat je de beste maïs kunt telen op 
gescheurd grasland. Maar als je 
weet dat extra mest geen enkel 
effect heeft, weet je dat je de mest 
beter anders kunt toepassen.”

Routine
Gerner constateert dat op het ge-
bied van bemesting veel zaken 
routine zijn voor een boer. „Ze 
laten de loonwerker veelal een 
standaard hoeveelheid mest naar 
de maïspercelen brengen en ver-
delen de rest gelijkmatig over de 
graspercelen. Er wordt niet geke-
ken naar opbrengend vermogen 
van de percelen en al helemaal 
niet wat de bemesting doet op 
een perceel. Bewuster inzet van 
vruchtwisseling kan ook. Voeder-
bieten op gescheurd grasland bij-
voorbeeld. Voederbieten binden 
veel stikstof aan zich.”

Barink beaamt Gerners consta-
tering. „Een betere verdeling van 
de beschikbare hoeveelheid mest 
is erg interessant. Een hoosbui 
kun je natuurlijk nooit voorspel-
len, maar soms is het beter om te 
wachten met bemesten.”

Nieuwsgierig
Barink is nieuwsgierig naar de 
uitkomsten van de metingen. „Ik 
ben benieuwd wanneer ik grote 
pieken meet en of ik in de zomer 
grote verliezen meet. En of ik kan 
zien wat uitspoelingsgevoelige 
grond is. Nitraatgehaltes in de 
grond zijn ook nu weer actueel 
met de onzekerheid over dero-
gatie. Ik hoop daarom dat straks 
de Kringloopwijzer officieel ge-
borgd wordt. We kunnen dan la-
ten zien dat we al meer fosfaat 
onttrekken dan dat we aanwen-
den en tegelijkertijd hoge op-
brengsten realiseren.”

Her en der liggen maïsstop-
pels bezaaid. De groen-
bemester geeft het per-

ceel een groene schijn. De brede 
sloot vormt de grens tussen het 
maïsperceel en het weiland aan 
de andere kant. Melkveehouder 
Paul Barink bukt en haalt met 
een emmer een laagje water uit 
de sloot. Hij start de Nitraat-App 
op zijn telefoon en steekt een 
meetstrip in het slootwater. Hij 
wacht en maakt een foto met zijn 
smartphone. Direct leest hij het 
nitraat- en stikstofgehalte af. 

Laurens Gerner, adviseur bij 
Waterschap Rijn en IJssel, kijkt 
over zijn schouder mee. „Kijk”, 
wijst hij aan op de telefoon, „de 
meetgegevens worden direct 
zichtbaar en met gps-coördinato-
ren naar een database verzonden. 
En als je tijdens een meting geen 
internetverbinding hebt, worden 

Melkveehouder Paul Barink (l) uit Barchem en waterschapsadviseur Laurens Gerner meten het stikstof- en nitraatgehalte van het slootwater.

Nitraatgehaltes op maïspercelen Achterhoek nog vaak te hoog

App voor meten nitraatgehaltes 

Tekst: Mascha Scharenborg
Beeld: Ingrid Zieverink

Met een gratis app 
op de smartphone de 
nitraatconcentratie 
in het grondwater 
meten. Twaalf 
melkveehouders uit 
de Achterhoek zijn 
of gaan er mee aan 
de slag. Zo ook Paul 
Barink uit Barchem 
Zijn doel? Gerichter 
bemesten, meer inzicht 
in mineralenverliezen 
en dus hogere 
opbrengsten 
realiseren.

De meetstrip wordt één seconde in het water gedoopt en na zo’n 60 
seconden afgelezen. Via de app wordt een foto van zowel de strip als de 
legenda gemaakt. Vervolgens vertaalt de app dit naar een precieze nitraat-
concentratie in mg N/l en geeft de app de mogelijkheid de meting via 
internet te delen. De gemeten concentratie komt dan op een online kaart 
terecht waar ook eerdere metingen zijn weer te geven.
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