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Landbouw & Waterkwaliteit

Gerard Ros & Wim de Vries

Bemesting & Waterkwaliteit

Hoe staat het er voor in Friesland? 

Gezamenlijke fact-finding op basis van metingen…

ros et al. (18 september 2019)
gerard.ros@nmi-agro.nl

m.m.v. Wetterskip Fryslân & Mesdag Zuivelfonds
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Vanavond…

2

Bodem Water Mest
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Actueel bij LTO en collectieven (3)
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Duurzame Bodem in 2030

6

www.openbodemindex.nl
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Eerst wat basiskennis…
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Bodemkwaliteit

Chemie

Structuur

Biologie

Beheer
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Hoe komen nutriënten in het water?

8Bodem een sleutelrol (STOWA, 2007)

(11) kwel

(12) inlaat



26-9-2019

4

/ 37

Fosfaat in de minerale bodem

9

1-2 kg P2O5/ ha

Pw

Labiel

P-houdende mineralen

Geadsorbeerd P 

aan Fe-Al-Ca
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Stikstof in de bodem

10i.t.t. tot P wordt N niet geadsorbeerd in de bodem => snelle reactie
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Concentratie en belasting

• Belasting : de hoeveelheid N of P dat over een 

periode uitspoelt naar het water. 

• Concentratie : het gehalte aan N en P in het water. 

Belasting wordt niet gemeten, maar berekend.

• Relevant voor ecologie is vooral de belasting

• KRW heeft het over fosfor en N-totaal in het water
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Waterkwaliteit: waarom?

12

Goede waterkwaliteit

Veel diversiteit

Helder water

Weinig nutriënten

Slechte waterkwaliteit

Weinig diversiteit

Veel woekerende algen en waterplanten

Veel nutriënten

Situatie Friesland : 50% van waterlichamen is chemie (on)voldoende



26-9-2019

6

/ 37

Waterkwaliteit: situatie NL nu

14

Stikstof : 

trend daalt

Fosfaat : 

trend gelijk / stijgt
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Huidige oplossing : modelberekeningen
Resultaten Evaluatie Mestbeleid 2016

• Realisatie doelen in NL vraagt
– 40% minder P- en 20% minder N-

belasting

• Belangrijkste bronnen:
– uit- en afspoeling landelijk gebied

– rioolwaterzuiveringsinstallaties

– lokaal : kwel / afbraak diep veen

• Friesland: waterkwaliteit stagneert

Hoe komen we verder?

15

zomer winter

zomer winter
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Onderzoek MesdagFonds, WF en NMI

De rode draad in het onderzoek is het 
vergroten van inzicht qua bronnen en routes 
van N- en P-verliezen op basis van metingen. 
Op basis van dit inzicht kunnen 
gebiedsgerichte maatwerk-oplossingen 
worden ontwikkeld om via een goede 
landbouwpraktijk de verliezen naar het 
oppervlaktewater te verlagen. 

16
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Kernvragen

• Wat is de oorzaak van hoge N- en P-belasting?

• Waarom stagneert de verbetering van de waterkwaliteit qua N en P?

• Hoe kun je als boer de waterkwaliteit beïnvloeden?

17
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De situatie in Friesland (1)

18* Uitgaande van forfetaire exretieforfaits

De Vries et al. (2018)
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De situatie in Friesland (2)

19

Wat betekent dit voor oppervlaktewater :

grasland < tarwe < aardappel / mais

zand < klei < veen (afh. van verdichting)
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De situatie in Friesland (3)

Organische stof

• Relatief hoog : 10% op klei en 8% 
op zand

• Landbouwkundig gewenst : > 2%

• C-balans is positief m.u.v. veen

• Meer OS = meer NLV = extra 
aandacht voor uitspoeling

20
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De situatie in Friesland (4)

P-bufferindex

• Laag : 6%

• Vrij laag : 13%

• Voldoende : 33%

• Hoog : 17%

• Erg hoog : 31%

21

laag hoog

zie www.bemestingsadvies.nl
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De situatie in Friesland (5)

22

Richtlijn KRW: 0,09 - 0,15 mg / L
m.u.v. gebieden zonder norm i.v.m. kwel

Richtlijn KRW: 1,8 – 3,8 mg / L

Zomergemiddelde P-conc (2012-2018 Zomergemiddelde N-conc (2012-2018)

KRW waterlichamen : ~ 50% voldoet aan de norm
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De situatie in Friesland (6)

23

P-verliezen bepaald 

door combinatie van 

P-toestand, 

afspoelingsrisico & 

waterhuishouding

P-concentratie lager

Infiltratie, zand, 

aeroob, vastlegging P 

in de bodem, relatief 

weinig verliezen

P-conc hoog

P-rijke kwel, 

klei, 

bouwland, 

hoge drainflux, 

veel afspoeling

Kritieke grens voor uitspoeling (Schoumans, 2004) : 25% (klei), 10% (veen) en 5% (zand)
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De situatie in Friesland (7)

24

N-verliezen bepaald door 

• bouwplan (= Noverschot)

• NLV

• grondsoort en

• grondwatertrap
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Sturende factoren

25

Kwel & infiltratie

peilen
slootdiepte

Kwaliteit bovengrond

Kwaliteit ondergrond

landgebruik

rwzi

Slootdichtheid

Water- en weidevogels

Bemesting

nutrienten – structuur – biologie 
ontwatering

drainage

bron – pad - receptor
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Welke factoren het meest sturend?
Lokaal kunnen situaties afwijken van dit beeld

26

Voor stikstof:

Bodemkwaliteit en bemesting

Voor fosfor:

Sloot(kant)beheer

Analyse op basis van metingen, verbanden tussen metingen
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Stagneert de waterkwaliteit (1)?

27

Methode

• Periode 2000-2018

• > 175 meetpunten

• 50.000 metingen per nutriënt

• Trend analyse per meetpunt

Links een illustratie
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Stagneert de waterkwaliteit (2)?

28

Stikstof: daalt
Fosfor: blijft gelijk

Op diverse locaties verbetering
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Stagnerende waterkwaliteit P (3)

29

Gewasopbrengsten 

zijn gestegen

Gebruiksnormen 

strikter geworden

Landbouwpraktijk 

wordt duurzamer

Zuiveringen RWZI 

efficiënter

Veel nvo’s aangelegd

Dierlijke mestgift 

gelijk gebleven
Bodem P-toestand buffert 

en is vaak hoog
Waterkwaliteit boezem 

sterk gestuurd door 

doorstromend water
P aanvoer kwel niet 

veranderd

Meer watervogels

Bodem en drainagesysteem 

is gelijk gebleven
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Stagnerende waterkwaliteit (4) : 2 vb

30

Gemiddelde mestgift in Friesland

(kg P / ha)

Toename populatie in ganzen en

bijbehorende trend in waterkwaliteit meren / plassen

Aantallen x 1000
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Veranderingen in waterkwaliteit

Conclusies voor veranderingen in waterkwaliteit

• Verschil Stikstof en Fosfor : alles te maken met 
kringloop

• P-concentraties sterk bepaald door P-buffering 
percelen en eigenschappen (en beheer van) de 
sloot

31
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Wat betekent dit voor handelingsperspectief?

32
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Wat betekent dit concreet (1)?

• Goede Landbouwpraktijk : overal doen
– goed voor kringloop sluiten, minder verliezen

• Gebieden met hoge N-concentraties in het water
– focus op bouwplan, bemesting en bodembeheer

• Gebieden met hoge P-concentraties in het water
– voorkom en beperk oppervlakkige afspoeling

– goed onderhoud van de sloten

– en op langere termijn: uitmijnen tot P-toestand voldoende

33
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Wat betekent dat concreet (2)?

34

Maai-

beheer

Afrastering & 

drinkbakken

Baggeren (veen)

Voorkom snelle

afvoer van water

bufferzones

Bodemverdichting

Greppels

Tijdstip bemesting

Voldoende diepte

Voor fosfor
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Wat betekent dat concreet (3)?
• Minimaliseer / voorkom bodemverdichting

– zorgt voor hogere gewasopname

– zorgt voor minder afspoeling

• Afstemmen bemesting op gewasbehoefte
– volg bemestingsadvies voor P-bufferindex, NLV en pH

– mest niet uitrijden als de bodem te nat is

• Optimaal bouwplan
– benut verschillen in gewas(variëteiten) 

35
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Maatregel op de Kaart : inspiratie

36

Grasland op klei

Drinkbakken, 

drijfmest niet te laat, 

goede grasbedekking, 

let op greppels, 

volvelds uitmijnen

1 oktober online beschikbaar

Grasland op veen

Drinkbakken, 

bemestingsvrije zones, 

Drijfmest niet te laat, 

goede grasbedekking, 

let op greppels, 

volvelds uitmijnen

Grasland op zand

Vaste rijpaden, 

drijfmest niet te laat 

en niet te veel, goede 

gewasbedekking, 

volvelds uitmijnen

Akkerbouw op klei

Infiltratiegreppel, 

akkerranden, juiste 

grondbewerking, 

groenbemesters

Voortbouwend op BOOT-lijst met maatregelen
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Ken je bodem

37

Achtergrondrapporten:

https://nmi-

agro.nl/publicaties/495-

bodemstructuur-

bodemvruchtbaarheid-n-

p-oppervlaktewater


