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Nitraat-bodemoverschot-(kunst)mestgift 



Gebruiksnorm en landbouwkundig advies 



Gebruiksnormen op dit moment 

 P: differentiatie grassland/bouwland, P toestand 

 N:  

● differentiatie maaien/weiden, grondsoort, gewas, 
(ras) 

● differentiatie naar opbrengst 

 Gebaseerd op gemiddelde regionale bouwplan, 
mestgebruik en grondsoort 

 Geen differentiatie naar bedrijfspecifieke NP-emissies 



Equivalente Maatregelen (EM) 

 5e Nitraatrichtlijn Actieprogramma: verruiming van 
gebruiksnormen mits alternatief tot minimaal eenzelfde 
milieuresultaat leidt 

 ‘EM’: 

● Realisaties 

● Handelingen 

● Omstandigheden 

 

 Effectiviteit moet zijn aangetoond, maatregel moet 
borgbaar zijn 



Equivalente Maatregelen (EM) 

 Realisaties: aanwijsbaar verlagen bodemoverschot 

● Hogere opbrengsten, afvoer gewasresten 

● Meer gewassen met laag bodemoverschot 

 

 Handelingen 

● Rijenbemesting, geleide bemesting 

● Vanggewas 

● Andere soort (kunst)mest 

 

 Omstandigheden 

● Peilverhoging, beregening, ‘bodemkwaliteit’ 



Maatregel rechtvaardigt alleen dan 

verruiming (‘EM’) bij hogere onttrekking 



Relatie Equivalente Maatreglen – 

KringloopWijzer Akkerbouw 

 Hoe bepaal of bewijs je dat je een Equivalente Maatregel 
te pakken hebt? 

 

 Rekenen: NP aanvoer – NP afvoer = NP overschot ≈ 
milieueffect 

 

 Rekenmodel heet KringloopWijzer Akkerbouw 



Landbouw, een kringloop met lekkages 

CH4

grens van bedrijf

(kracht)voer

van elders veestapel melk, vlees

N2, NH3, N2O ophoping, N2, NH3, N2O

CH4 gewas uitmijning mest CH4

kunstmest, mestafvoer

depositie, bodem

klaver

N2, NO3, N2O, NH3, P



KringloopWijzer akkerbouw (1) 

 KringloopWijzer is niet: 

● instrument om kringloop te sluiten 

● formulier invullen = NP ruimte krijgen 

● instrument om bodemkwaliteit te sturen 

 

 KringloopWijzer: 

● opgave modus: om bodemoverschotten te berekenen 

o.b.v. geborgde invoer en om de aard van verliezen 

(NO3, NH4, N2O, P, GHG) en e.o.s. aanvoer te schatten 

● prognose modus: om te verkennen door welke 

combinatie van middelen een bepaald NP 

bodemoverschot gerealiseerd wordt (potentiële 

equivalente maatregelen) 

 

 

 

 





KringloopWijzer akkerbouw (2) 

 KLW becijfert over- en onderschrijding van: 

● Gebruiksnorm mest-N 

● Gebruiksnorm werkzame N 

● Gebruiksnorm P2O5 

 

 KLW berekent de milieubelasting per alternatief 

 

 Helpt te verkennen of alternatieven een even grote 
milieubelasting geven bij hogere (lagere) 
gebruiksnormen 



Invoerscherm met ‘uitklapmenu’s’ 

 Kies je gewassen, regio, grondsoort, P-toestand 

 

 Kies welke opbrengst haalbaar is zonder NP beperking 

 

 Geef aan hoeveel hectare van een gewas geteeld wordt 

 

 Kies omvang, aard en wijze van bemesten per gewas 

 

 Verken hoe / bereken dat aan milieudoel 
(‘bodemoverschot’) voldaan wordt 

 









Conclusies 

 Equivalente Maatregelen: gemakkelijker gezegd dan 
gedaan: 

 

 Referentie: waar meet je aan af of er iets veranderd is? 

 

 Borging: bewijslast 

 

 Relatie tussen opbrengst en gehalten... 

 

 Tweezijdigheid onvermijdelijk om landelijk eenzelfde 
milieuresultaat te behouden 

 



Gebruiksnorm gemiddeld OK, maar 

ongunstig voor TELER B 



TELER B tevreden, maar gemiddeld fout 



Gemiddeld OK, maar TELER A nog 

ontevredener 


