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Zienswijze  
In het zicht van de haven 
 

Een opeenstapeling van regels en aanscherpingen voor gewassen, grondsoorten en 

bedrijfsvoeringen maken het agrarisch beleid vandaag een ondoorgrondelijk doolhof waar 

zowel de sector, de handhaving én de beleidsmakers in verdwalen. Gevolg: frustratie, 

bitterheid en een tanend draagvlak.  

Met veel interesse hebben wij dan ook kennis genomen van het ontwerp 7e actieprogramma 

Nitraatrichtlijn. Helaas, het huidige ontwerp is wederom een uitbreiding van voorschriften en 

regels. Met grote impact en geen versimpeling. De aangekondigde ‘herbezinning’ blijft uit.  

Desondanks denken wij dat de haven in zicht is. En dat niet alleen; de overheid heeft de sleutel 

in handen om de door iedereen zo gewenste versimpeling te realiseren! Die sleutel is: koppel 

het gebruik van dierlijke mest aan de fosfaatdifferentiatie voor álle landbouwgronden en creëer 

zo een gemakkelijk te handhaven en goed te verantwoorden beleid: 

- minder gebruik van kunstmest; 

- minder uit- en afspoeling van nutriënten  

- eenvoudig systeem dat gebruikt maakt van reeds bestaande regels;  

- behoud van mineralen en organische stof in de kringloop; 

- positieve stimulans voor maximale benutting van mest, bodem en voeding; 

- makkelijk controleerbaar gekoppeld aan een harde meting.  

 

Normen worden gekoppeld aan de werkelijke bodembalans, en zijn zo indirect opbrengst 

gerelateerd en dus bedrijfsspecifiek. Voor alle landbouwgrond wordt in ons voorstel dezelfde 

systematiek toegepast met als gevolg: minder regels en uitzonderingen. 

 

Een stap dichterbij kringlooplandbouw 
 

Binnen diverse projecten en pilots hebben wij 

ervaring opgedaan met bedrijfsspecifieke 

normen en het verbeteren van mineralen-

management. De grootste uitdagingen: (1) 

vaststelling van de onttrekkingsnormen (2) de 

stabiliteit en voorspelbaarheid van de gebruiks-

ruimte voor het volgende jaar en (3) het keren 

van de uitmijning van fosfaat. De droogte in 2018, 

2019 en 2020 heeft de dalende trend in de 

periode daarvoor op de VKA-bedrijven gekeerd. 

In de periode 2013 t/m 2017 was de uitmijning op 

de zandbedrijven, de meest voorkomende 

grondsoort in oost Nederland,  -9 kg per hectare. 
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Borging 
Het gebruik van de P-CaCl bepaling kan voor borging zorgen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 

de P-CaCl binnen de 4-jaarlijkse bemonstering de werkelijke fosfaatbalans op het bemonsterde 

perceel volgt (Groeikracht B.V., 2019)  Dus als er onderbemesting plaatsvindt, daalt deze. Is er 

sprake van overbemesting, dan stijgt deze. Zo is er dus een harde, meetbare borging.  

Door alles te benaderen vanuit fosfaat, is de bemestingsruimte voor bedrijven makkelijker te 

benutten, maar ook eenvoudiger te controleren. Fosfaat kent immers geen gasvormige 

verliezen waardoor deze balans op bedrijven eenvoudiger in kaart te brengen is. Door vanuit 

één mineraal te rekenen komt de kringlooplandbouw een stap dichterbij. Immers, in de natuur 

komt geen enkel mineraal op zichzelf voor. Organische stikstof en fosfaat gaat altijd hand in 

hand, aparte normen dragen daarom niet bij aan de kringloopgedachte. 

 

Kwaliteit Grond- en oppervlakte water  
De door ons voorgestelde aanpak reduceert ook het stikstof bodemoverschot, en daarmee het 

risico op nitraatuitspoeling. Zowel de stikstof- als de fosfaatbalans zijn hoofdzakelijk gekoppeld 

aan de gewasopbrengsten en dus sterk gecorreleerd aan elkaar (Hilhorst, 2020). Percelen met 

een lage of dalende fosfaattoestand zullen ook meestal de percelen zijn met het kleinste N 

overschot. Door de mestnormen aan deze bodemtoestand te koppelen wordt de mest dáár 

toegepast waar de behoefte aan deze nutriënten het grootste is en de risico’s op verliezen het 

kleinste.  

 

Naast versimpeling van het beleid en verlaging van N-bodemoverschotten, zorgen deze 

maatregelen indirect ook  voor minder afspoeling naar oppervlakte wateren. Immers, naar alle 

waarschijnlijkheid zal er minder kunstmest en meer drijfmest toegepast gaan worden.  Deze 

drijfmest wordt direct in de grond gebracht, waarmee het risico van nutriëntafspoeling 

aanzienlijk kleiner is.  
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Het principe 
 

- Het principe geldt voor alle landbouwgrond, dus geen onderscheid tussen wel of geen 

derogatie bedrijven.  

- N-gebruiksnormen (tabel 1 RVO) blijven gehandhaafd.  

o Verschil tussen weide- en maaibedrijven vervalt. 

▪ Alle graasdieren drijfmest 60%  werkingscoëfficiënt 

▪ N gebruiksnorm van weidebedrijven gelijk getrokken aan maaibedrijven.  

- De fosfaatgebruiksruimte (bepaald o.b.v. P-AL en P-CaCl) mag volledig opgevuld 

worden met dierlijke mest, ongeacht de hoeveelheid stikstof die met deze bemesting 

uitgereden wordt.   

- Voor de dierlijke N geldt een werkingscoëfficiënt van 60% tot een maximum van 250 

kg N per ha. Alle dierlijke N boven de 250 kg N per ha telt voor 100% en moet dus 1:1 

uitgewisseld worden met kunstmest N.   

 

Rekenvoorbeelden: 

 
grasland  
  

P2O5 ha 
kg N 
rundveemest 

Arm 120 320 

Lag 105 280 

Neutral 95 253 

Ruim 90 240 

Hoog 75 200 

 
Tabel 1:  dierlijke N bemesting bij forfaitaire graasdieren mest (4 kg N en 1,5 kg P2O5 / ton )  

Case: Een perceel grasland met een “P-toestand arm” in centraal zand gebied wordt 

bemest door een melkveehouder. Het bedrijf past geen weidegang toe en voldoet wel 

aan derogatie.  

 

Huidige gebruiksruimte  

- Drijfmest :  230/4kg N per ton = 57.5 ton drijfmest per ha.  

- Aanvullende kunstmest ruimte  = 320 kg N werkzaam – (230 kg N dierlijk x 60% 

werkingscoëfficiënt )= 182 kg N uit kunstmest aan te vullen.  

- 57.5*1.5= 86.3 kg P2O5 bemest. Daarmee is 120-86.3 = 33.7 kg P2O5 ruimte onbenut  

 

Voorstel: koppeling fosfaatruimte aan drijfmestgebruik.  

- 120 kg P2O5 ruimte / 1,5 kg P2O5 per ton =  80 t drijfmest per ha.  

- 80 x 4kg N per ton = 320 kg N per ha uit dierlijke N.  

- Aanvullende kunstmest ruimte = 320 kg N – (250x60% werkingscoëfficiënt) – ((320-

250) * 100% werkingscoëfficiënt) = 112 kg N uit kunstmest 

- 0 kg P2O5  onbenut.  

 

Uitdagingen voor de praktijk 

De betreffende veehouder moet een aanzienlijk deel van zijn kunstmestruimte inleveren op dit 

perceel. Daarom moet hij er voor zorgen dat de extra hoeveelheid drijfmest optimaal benut 

wordt. 

 

Bouwland 
  

P2O5 ha 
kg N 
rundveemest 

arm 120 320 

laag 80 213 

neutraal 70 187 

ruim 60 160 

hoog 40 107 



6 
 

Kansen in dit model 
 

N blijft gelijk 

De totale N input (drijfmest + kunstmest) blijft ongeveer gelijk door het hanteren van de 

gebruiksnormen uit tabel 1. Uitzonderingen: de totale input op percelen met een hoge 

fosfaattoestand daalt, de input op weidebedrijven op zandgrond stijgt lichtelijk voor alle 

percelen met een toestand neutraal of armer.  

Grondgebondenheid 

Uit de tekst blijkt dat het ministerie ook nog zoekende is hoe grondgebondenheid voor 

graasdierbedrijven vast te leggen. Dit zou logischerwijs aan de fosfaatgebruiksruimte 

gekoppeld kunnen worden zoals nu al vastgelegd is in wet verantwoorde groei 

melkveehouderij.   

Lagere uitstoot veestapel 

Om zo veel mogelijk mest op het eigen bedrijf te gebruiken worden graasdier bedrijven 

uitgedaagd zo laag mogelijke gehaltes (excretie) in de mest te krijgen. Hierdoor is het ook 

primair interessant om zo min mogelijk eiwit te voeren. Dit draagt bij aan de doelstellingen in 

het N-dossier.  

Toelichting 
We zijn ons er van bewust dat dit een benadering is die nadere toelichting nodig heeft. Wij zijn 

uiteraard bereid deze te geven en mee te denken over hoe we samen tot de gewenste 

herbezinning komen.  

We zijn ons er van bewust dat deze andere benadering moet worden onderzocht. Een eerste 

toetsing bij belangrijke stakeholders onderschrijven de kansen in dit model.  

De indienende partijen van deze zienswijze  zijn bij uitstek gekwalificeerd om samen met  WUR 

een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden. De Achterhoek is reeds aangewezen als 

experimenteerregio Kringlooplandbouw, bovendien neemt de Vruchtbare Kringloop 

Achterhoek al met 20 melkveehouders deel in de ‘Pilot Bedrijfseigen Stikstofnorm (BES)’. De 

deelnemende melkveehouders zijn gemotiveerd en de eerste resultaten zijn veelbelovend.  

Bronnen 
Groeikracht B.V. (2019). Recente ontwikkeling fosfaattoestand op Achterhoekse melkveebedrijven .  

Hilhorst, E. &. (2020). Vruchtbare kringloop Achterhoek & Liemers : Resultaten KringloopWijzer 2013-

2019.  

Medinski. (2018). Changes in soil phosphorus balance and phosphorus-use efficiency under long-term 

fertilization conducted on agriculturally used Chernozem in Germany. Canadian Journal of Soil 

Science. 

NMI. (2020). Locatie Specifiek Maatwerk voor Water- en Bodemkwaliteit.  

VKA. (sd). database Vruchtbare Kringloop Achterhoek. 
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Zienswijze overige punten ontwerp 7e NAP 

Duurzame bouwplannen 

 

Vertrouwen in vakmanschap  
Geen teler zal het nut van een rustgewas ontkennen. Wij hebben er daarom het volste 

vertrouwen in dat men dit zal toepassen wanneer mogelijk én rendabel. Voorschrijven welke 

gewassen wanneer geteeld mogen worden is minachting van het vakmanschap van de 

Nederlandse boeren. Het compliceert bovendien zaken als regionale grondruil en vergroot de 

administratieve lasten verder.  

Daarnaast verplicht het huidige voorstel van alles, maar compenseert het niet de negatieve 

impact. Rustgewassen hebben namelijk veelal een laag of zelfs een negatief saldo, waardoor 

het voorstel een directe impact heeft op de financiële draagkracht van de plantaardige 

sectoren. Ken daarom aan de rustgewassen dezelfde fosfaatnormen toe als die van grasland: 

zo vergroot je de mestplaatsingsruimte op deze gewassen en verlaag je de druk op de 

mestmarkt.  

Bijkomend voordeel is dat deze toekenning zorgt dat het telen van deze gewassen financieel 

aantrekkelijker wordt.  

Praktische uitvoerbaarheid  
Wij snappen de uitbreiding van de verplichtingen rondom vanggewassen in het kader van 

mineralenmanagement. Wij vragen alleen: laat die vaste datum van 1 oktober los en vervang 

deze door de verplichting om het binnen 3 etmalen na de oogst te zaaien. De datum van 1 

oktober is niet alleen praktisch onuitvoerbaar, ook is deze verplichting absoluut niet 

noodzakelijk om verliezen te beperken.   

Neem suikerbieten als voorbeeld. Dit gewas neemt in oktober nog aanzienlijk stikstof op, omdat 

het in deze maand nog  een groot deel van haar opbrengst produceert. Oogsten voor 1 oktober 

zal dus flink minder opbrengen en nagenoeg geen effect hebben op de N verliezen. Wel jaagt 

het de sector behoorlijk op kosten. Door simpelweg de verplichting op 3 etmalen na de oogst 

te leggen wordt het voor alle teelten en sectoren aanzienlijk beter werkbaar. Dit komt het 

draagvlak voor deze maatregel ten goede. 

Percentage rustgewassen en blijvend grasland voor graasdierbedrijven 
In de rapportage wordt vermeld dat het percentage blijvend grasland constant is in Nederland.  

Wij denken dat dit in de toekomst zo blijft omdat: 

- grasland aanzienlijk meer mestplaatsingsruimte geeft; 

- het middels gras geteelde eiwit peperdure eiwitaankopen op bedrijven beperkt; 

- herinzaai van grasland gepaard gaat met grote kosten en dus niet gedaan wordt zonder 

noodzaak.  

Voor het behalen van onze doelen is een groot aandeel grasland van ons van belang, dat 

ontkennen wij niet. Wanneer de mestplaatsingsruimte gekoppeld wordt aan de 

fosfaatdifferentiatie wordt het belang van grasland echter alleen nog maar groter, wat het 

onwaarschijnlijk maakt dat het  aandeel blijvend grasland zal dalen. Extra regels hieromtrent 

zorgen slechts voor een verdere stapeling van de regeldruk.   
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Ga bovendien niet voorbij aan het feit dat nieuw grasland de eerste jaren meer N vastlegt dan 

oud grasland waarvan de zode al verzadigd is. Organische stofopbouw is namelijk afhankelijk 

van de grondslag (o.a. het lutum gehalte) en gaat niet oneindig door (Hoogsteen 2020: Soil 

organic matter dynamics in Dutch production grasslands). Het effect van een verplicht aandeel 

blijvend grasland is naar ons inzicht daarom beperkt voor het behalen van de gewenste 

waterkwaliteit in de laatste probleemgebieden, indien het totale areaal grasland niet daalt.  

Gebruiksvoorschriften  

Integrale bufferstroken  
Een bufferstrook invoeren is erg ingrijpend: met het niet telen van een gewas en het niet mogen 

benutten van de bemestingsruimte verdwijnt de complete landbouwkundige waarde van deze 

oppervlakte.  In de rapportage wordt vermeld dat 35% van de oppervlaktewateren niet voldoet 

aan de KRW normen. Vervolgens wordt er op pagina 38 melding gemaakt van het feit dat er 

gemiddeld slechts 37% van de belasting afkomstig is van actuele bemesting.  Op pagina 70 

wordt ook nog eens genoemd dat de maatregel zeer beperkt effect heeft met gemiddeld <5% 

effect. Wij pleiten er daarom voor de volgende zaken op te nemen in deze maatregel mocht 

deze in stand blijven: 

- objectieve vaststelling of betreffende wateren inderdaad niet aan de norm voldoen; 

- objectieve vaststelling waar de bron van de belasting zit; 

- volledige compensatie voor de eigenaar van de bufferstrook voor het verlies van de 

landbouwkundige waarde van dit perceel 

- jaarlijkse monitoring van verbetering van de waterkwaliteit als gevolg van de 

bufferstrook. Is er na een periode van 4 jaar geen verandering, dan volgt opheffing van 

de bufferstrook.  

Maatregelen om de effecten van droogte op waterkwaliteit te beperken.  
Het effect van aanpassing van mestnormen bij droogte wordt overschat. Zowel de veehouderij 

als de akkerbouw bemest verreweg het grootse deel van de bemesting  in het voorjaar, voordat 

de gevolgen van een seizoen echt in beeld zijn. Er wordt als knelpunt voor de praktijk op pagina 

75 gesproken over het feit dat de capaciteit van de mestopslag beperkend is in de keuze om 

over te gaan op een lagere bemesting in een droog jaar. Voor een deel speelt dit zeker een 

rol.  Maar veel belangrijker is het feit dat de niet uitgereden mest het volgende jaar niet 

toegepast mag worden. Met als gevolg: afvoering tegen hoge kosten.    

Dit is eenvoudig op te lossen: pas de fosfaatverrekening die al in de akkerbouw actief is, ook 

toe op de veehouderij. Dit sluit perfect aan bij het model om de mestnormen te koppelen aan 

de fosfaatgebruiksruimte  

  

http://www.wur.nl/nl/activiteit/Soil-organic-matter-dynamics-in-Dutch-production-grasslands.-Measurement-and-management.htm
http://www.wur.nl/nl/activiteit/Soil-organic-matter-dynamics-in-Dutch-production-grasslands.-Measurement-and-management.htm
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Persoonlijke noot 

Organische mest als basis van gezond voedsel 
Met deze zienswijze wil ik een lans breken voor het gebruik van organische mest in plaats van 

kunstmest. Het is namelijk hét kringloopproduct bij uitstek. Onze eigen uitwerpselen zijn helaas 

te verontreinigd met medicijnen en andere schadelijke stoffen en kunnen daarom niet zomaar 

terug de bodem in. Organische mest van onze dieren is daarentegen vrij van deze 

verontreiniging en essentieel voor het functioneren van de kringlooplandbouw. 

Het beangstigt mij daarom dat er in het 7e AP nauwelijks gerept wordt over het behoud van 

derogatie. In plaats daarvan worden er regels voorgesteld die ook zonder derogatie het 

aandeel grasland op peil kunnen houden. Met dit actieprogramma begint LNV niet overtuigend 

aan de inzet voor een verlenging van de derogatie, maar dekt zij zich alvast in voor een periode 

zonder.  

Ik krijg de indruk dat  men zich er onvoldoende van bewust is dat organische 

mestsoorten als drijfmest niet alleen een restproduct zijn, maar ook de basis voor een 

vruchtbare bodem en gezond voedsel. 

Regelmatig heb ik in andere landen geadviseerd, binnen en buiten Europa. Mest is overal een 

thema, echter op de meeste plekken is het gebrek aan mest het probleem. Kunstmest is overal 

te koop, organische mest is alleen beschikbaar dáár waar voldoende vee is. De gevolgen van 

landbouw zonder organische mest kan de lokale bevolking vaak goed duiden, maar heb ik ook 

met eigen ogen gezien: percelen die ooit vruchtbaar waren, maar ondanks de kunstmest niet 

meer produceren. Hogere ziektedruk in gewassen en minder weerstand tegen extreme 

weersomstandigheden. En nog belangrijker: minder voedzame oogst voor mens en dier.   

Ook in Nederland heeft de landbouw deze ervaringen. Zo stelt men in de akkerbouw polders 

dat het vee niks kan met ‘akkergras’: gras geteeld op intensieve akkerbouw-  en 

tuinbouwrotaties met weinig dierlijke mest. Het is niet voedzaam. Of de praktijkervaring dat 

nieuw ingezaaid grasland pas productief wordt nadat het herhaaldelijk met organische mest 

bemest is. Ondanks een vergelijkbaar aanbod aan basiselementen via kunstmest. Of denk aan 

de vele studies die aantonen dat de concentraties aan mineralen en vitaminen in ons groente 

en fruit significant gedaald zijn in de laatste 50 jaar. En juist deze mineralen en vitaminen zijn 

cruciaal voor onze mentale gezondheid (Dr. Bonnie Kaplan Calgary University). Cijfers van de 

nutrientsamenstelling van geteeld gras uit Nederland laten duidelijk de tendens van de 

mestwetgeving en het daaraan gekoppelde mestgebruik zien (figuur 1 en 2). 

In mijn ogen zit de sleutel voor een gezonde kringlooplandbouw in het gebruik van organische 

mest. De crux zit ‘m in de mineralen en micronutriënten die mest bevat, naast de stikstof en 

fosfaten  waar het mestbeleid op stuurt. Denk aan elementen als kobalt, die essentieel zijn voor 

planten en dieren om bepaalde vitaminen te maken. Dit is niet na te bouwen middels 

kunstmatige producten als kunstmest.  

Als we mest te zeer als vervuilend restproduct aanmerken en toegeven aan de zucht om alles 

in onze omgeving maakbaar te maken naar de normen op enig moment, lopen we het risico 

dat we onze kringloop onherstelbaar uit balans trekken. Middels ons mestnormenvoorstel 

creëren we een geborgd en eenvoudig systeem.  Maar geven we ook de vakman de ruimte 

om zelf te kiezen of de gereguleerde nutriënten uit organische mest of kunstmest komen. De 

vakman die ook de volgende generatie het boerenvak gunt, weet waar hij voor kiest.  

Gerard Abbink,  eigenaar Groeikracht B.V.  
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Figuur 1: De gemiddelde Kobalt concentraties in graskuilen in Nederland : bron Eurofins Agro Wageningen. In de gehaltes zijn 
de trendbreuken als gevolg minder organische mest door  Minas (1996) en derogatie (2005 en 2014)  zichtbaar.  

 

 

Figuur 2:  vergelijking uit proefvelden 2016-2019 Groeikracht B.V. .  De gemiddelde opname van nutriënten door gras bemest 
met dezelfde hoeveelheid totale stikstof (N) uit drijfmest of uit kunstmest. 
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