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Rapport in het kort 

Om inzicht te krijgen op de risico’s van nitraatuitspoeling naar het grondwater op de percelen in 

eigendom van Waterleiding Maatschappij Limburg zijn de nitraatconcentraties in het bodemvocht van 

39 percelen gemeten. In vrijwel alle percelen lag de nitraatconcentratie in het bodemvocht onder de 

norm van 50 mg NO3 L-1, zowel in natuurlijke systemen als in extensief beheerde landbouwpercelen. Het 

N-overschot (N-bemesting min N-output via de opbrengst) op de agrarische percelen was positief 

gecorreleerd met de nitraatconcentratie in het uitspoelende bodemvocht. Om het risico van 

nitraatuitspoeling laag te houden, is het van belang de N-balans op peil te houden door de bemesting 

op agrarische percelen te blijven sturen. 
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Samenvatting en conclusies 

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) wil inzicht in de risico’s van nitraatuitspoeling naar het 

grondwater in haar waterwinnings- en grondwaterbeschermingsgebieden. In het kader van het project 

Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) zijn in het verleden diverse metingen uitgevoerd onder 

landbouwpercelen om zo inzicht te krijgen in het nitraatgehalte van het bodemvocht. Tot op heden is er 

echter weinig bekend over de nitraatuitspoeling onder natuurpercelen die in eigendom zijn bij WML als 

ook die percelen die onder een extensief beheer vallen.  

In de winter van 2021/2022 zijn 39 percelen van WML geselecteerd en zijn de nitraatconcentraties in 

het bodemvocht gemeten conform de methodiek zoals deze binnen DSG is ontwikkeld. De bodem wordt 

hierbij bemonsterd op twee meetpunten per perceel op twee dieptes (130-150 en 230-250 cm-mv) 

waarna de hoeveelheid bodemvocht als ook de nitraatconcentratie in het bodemvocht wordt bepaald. 

In vrijwel alle percelen lag de nitraatconcentratie in het bodemvocht onder de norm van 50 mg NO3 L-1. 

Natuurgrasland en jong bos hadden constant lage nitraatconcentraties. Er was één uitzondering van 

een oud bos in de IJzeren Kuilen waar zeer hoge nitraatconcentraties (> 1000 mg NO3 L-1) werden 

gemeten; de rest van de oude bospercelen had lage tot matig hoge nitraatconcentraties.  

De onderzochte landbouwpercelen onder extensief beheer hebben over het algemeen lage 

nitraatconcentraties; in slechts enkele percelen werd de norm overschreden. De gemiddelde waarde 

van de nitraatconcentratie van alle onderzochte landbouwpercelen was 5,9 mg NO3 L-1, veel lager dan 

de nitraatconcentraties die werden gemeten in gangbare landbouwpercelen in het DSG-project. 

Percelen zonder beperkingen in bemesting en landgebruik hebben gemiddeld iets hogere 

nitraatconcentraties (20 mg NO3 L-1 voor grasland, 40 mg NO3 L-1 voor bouwland), en onder biologische 

percelen komt een grotere variatie in nitraatconcentraties voor in vergelijking tot andere percelen met 

beperkingen. Het N-overschot op de landbouwkundig beheerde percelen (N-bemesting min N-output via 

de opbrengst) was positief gecorreleerd met de nitraatconcentratie, wat wijst op een direct effect van 

de N-balans op de nitraatuitspoeling. 

Deze studie toont aan dat het risico van nitraatuitspoeling op de percelen in eigendom van WML laag 

is, zowel in natuurlijke systemen als in landbouwpercelen. Om het risico laag te houden, is het van 

belang de N-balans (d.w.z. N in bemesting min N in opbrengst) op peil te houden door de bemesting 

van de landbouwpercelen goed op te blijven sturen.  
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1  Inleiding 

A chte rgron d en  aanle i din g  

Binnen het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) wordt door Waterleiding Maatschappij Limburg 

(WML) al meerdere jaren actief samengewerkt met de agrarische sector om de nitraatuitspoeling naar 

het grondwatersysteem te verlagen. Diverse onderzoeken hebben laten zien dat deze samenwerking 

gezorgd heeft voor een verlaging van de bodemoverschotten en de daaraan gekoppelde uitspoeling van 

nitraat. Vanaf 2019 is een deel van het monitoringsmeetnet opgegaan in de landelijke monitoring van 

de kwaliteit van grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden (het Landelijk Meetnet effecten 

Mestbeleid) (dit conform de uitwerking van het Nitraatactieprogramma). Binnen het programma van 

Slim Bemesten worden jaarlijks nog wel metingen uitgevoerd van zowel de N-balansen (op perceel en 

bedrijfsniveau) als ook de nitraatconcentraties in het bodemvocht. 

Om de kwaliteit van het drinkwater verder te verbeteren, wordt binnen WML onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden om het nitraatgehalte tot ver onder de 50 mg per liter te verlagen. Dit kan door 

aanpassing van het landgebruik en management van de percelen die liggen in de intrekgebieden (via 

afspraken met pachters dan wel de aankoop van grond door WML zelf). Vanuit de ervaring met DSG 

blijkt dat er mogelijkheden liggen om via goed management te sturen op verlaging van de N-uitspoeling 

naar het grondwater. Onduidelijk is echter hoe groot de nitraatuitspoeling op de beheerde (natuur)-

percelen van WML is (die deels verpacht worden, veelal aan biologische landbouwers, en deels in eigen 

beheer zijn) als ook welke maatregelen daar aanvullend nodig zijn om de beoogde verlaging van 

nitraatgehalte te realiseren.  

Het WML heeft het NMI gevraagd inzicht te geven in het verlies van stikstof naar grondwater in hun 

eigendom percelen. Daarvoor dient het nitraatgehalte in het bodemvocht te worden bepaald conform 

de methodiek zoals deze binnen DSG is ontwikkeld. 

 

D oel ste l l i n g  

Het onderzoek geeft inzicht in het nitraat- en ammoniumgehalte (N-mineraal) van het bodemvocht 

onder de wortelzone van percelen in het waterwingebied van WML conform de DSG-methodiek. Hiervoor 

zijn in het najaar van 2021 negenendertig percelen van WML geselecteerd waarbij op elk perceel het 

ammonium- en nitraatgehalte is gemeten in het bodemvocht.  
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2 Opzet en uitvoering 

S elect ie  v an m eet l oc at ie s  

Om betrouwbaar inzicht te krijgen in het nitraatgehalte onder de percelen die door WML worden beheerd 

(circa 1000 ha), is op basis van het landgebruik, de bodemkwaliteit en het waterwingebied een selectie 

gemaakt van 46 potentiële percelen die gezamenlijk een representatief beeld geven van de variatie in 

het nitraatgehalte. De selectie is gebaseerd op de volgende criteria: 

• Er is variatie in natuurlijk landgebruik: oud en jong bos als ook natuurgrasland en percelen onder 

agrarisch beheer. 

• In elk grondwaterwingebied van Zuid-Limburg ligt minimaal één perceel: Craubeek, De Dommel, 

De Tombe, Heer-Vroendaal, IJzeren Kuilen, Roodborn, en Waterval. 

• Er is variatie in bodembeheer en bemesting: percelen die biologisch worden beheerd (geen 

kunstmest en pesticiden) dan wel percelen die onderdeel zijn van een gangbare bedrijfsvoering 

(zonder beperking in bemesting). 

• Waar mogelijk is er ook variatie als gevolg van grasland management: hooiland (>=2 keer 

gemaaid en afgevoerd per jaar), gangbare praktijk als ook percelen die vallen onder 

hamsterbeheer.  

• Voor verdiepende analyses wordt ook aansluiting gezocht bij percelen waarbij al eerder 

metingen zijn uitgevoerd in het kader van het DSG-project.  

De bovenvermelde voorselectie leverde een totaal van 36 percelen op. De extra 10 percelen zijn 

geselecteerd uit verpachte landbouwpercelen op die manier dat het totaal aantal percelen maximaal 

aansluit bij de variatie in bodemeigenschappen binnen het gebied. Hiervoor is gebruik gemaakt van een 

eenvoudige PCA-analyse (Principal Component Analysis). 

Niet alle voorgeselecteerde percelen konden worden bemonsterd om technische redenen, zoals 

kalklagen en grind in de bodem. Uiteindelijk zijn we erin geslaagd om op 39 locaties grondmonsters te 

nemen. Het overzicht van de 39 bemonsterde locaties (12 in Noord- en Midden-Limburg en 27 in Zuid-

Limburg) is weergegeven in Figuur 2-1. Zie Bijlage I voor een beschrijving van elke locatie. 
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Figuur 2-1. Satellietkaart van de 39 bemonsterde locaties verdeeld over 14 waterwingebieden. Zie Bijlage I voor meer 
gedetailleerde kaarten voor elk gebied. 

 

B emo n ste r in g 

De bodemmonsters zijn genomen in december 2021 en januari 2022. Voor de bemonstering is gebruik 

gemaakt van het bemonsterings- en analyseprotocol dat is ontwikkeld in het project Duurzaam Schoon 

Grondwater. Voor elke monsterlocatie zijn twee boringen uitgevoerd in een straal van 50 meter rondom 

het geselecteerde punt. Hierbij is rekening gehouden dat beide boringen binnen of buiten een 

waterwingebied vallen; op basis van visuele veldwaarnemingen zijn de meetpunten geselecteerd die 

representatief zijn voor het desbetreffende perceel. Verder zijn perceelranden vermeden als ook de 

kopakkers van een perceel tenzij anders vermeld in het bemonsteringsplan zoals het specifiek opzoeken 

van latrine plekken in een perceel.  

Per boring is een grondmonster genomen op 130-150 en 230-250 cm onder maaiveld. De bodemlagen 

zijn bemonsterd middels een lans met daaraan een steekbus bevestigd. Deze steekbus wordt de bodem 

ingeduwd, afgedraaid op de juiste diepte, afgedopt en koel bewaard tot de analyse (conform de DSG-

methodiek).  

Als er kalksteen aanwezig was in de ondergrond, dan is geprobeerd om een monster zo dicht mogelijk 

tegen de kalksteenlaag aan te nemen. Bij het aantreffen van kalksteen ondieper dan 130cm-mv is een 

extra boring in het perceel gezet. Wanneer ook deze boring technisch niet haalbaar is, dan werd er voor 

het desbetreffende perceel geen extra meting uitgevoerd. Boringen waar kalksteen dieper dan 150cm-

mv aanwezig was, werden uitgevoerd conform het DSG-protocol.  

Bij het aantreffen van grind is getracht door deze bodemlaag heen te boren met een speciale grindboor. 

Zelfs met dit speciale gereedschap was het echter niet altijd mogelijk om door deze bodemlaag heen 

te boren. Ook voor deze laag geldt dat als deze dieper dan 150cm-mv voorkomt er geen extra boring 

werd gezet. Wanneer het grind exact in de te bemonsteren laag voorkwam, is in het veld een inschatting 

gemaakt of deze laag bemonsterd kan worden zonder het materiaal te beschadigen.  
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De extra boringen zijn op die plaatsen gezet waarvan gedacht werd dat hier wel diep genoeg geboord 

kon worden (op perceel pf8, pf48, pf75, pf575, en pf594). Hierdoor kunnen de boringen dichter bij elkaar 

liggen dan oorspronkelijk gepland en zijn de boringen niet meer representatief voor het hele perceel. 

In voornamelijk de noordelijke gebieden kwam grondwater voor binnen de beoogde monsterdiepte. De 

bemonstering is hier uitgevoerd conform het DSG-protocol totdat grondwater in het boorgat verscheen. 

Dit grondwater is vervolgens met een lans+slang en een waterpomp bemonsterd. Het eerste water dat 

is opgepompt is gebruikt om het boorgat te spoelen en het nieuw toegestroomde water in het boorgat 

is gebruikt voor de bemonstering.   

 

  

Figuur 2-2.  Foto’s van veldmetingen 

 

 

A n aly se s 

De steekbussen bevatten 250ml aan grond. De steekbussen zijn leeggedrukt en gemengd. Bij de 

aanwezigheid van grind in het grondmonster zijn deze gezeefd over een zeef van 2mm alvorens het 

grondmonster is geëxtraheerd om zo een vergelijkbare grond-vloeistofverhouding te hebben voor alle 

grondmonsters. Voor de extractie is 100ml 0,01M CaCl2 gebruikt. Na het samenvoegen is de suspensie 

één uur geschud, gefiltreerd en geanalyseerd door het laboratorium van Agrocares.  

Het bodemvochtgehalte, ammonium-N en nitraat-N wordt geanalyseerd. Waar mogelijk is voor elk van 

de 39 geselecteerde monsterlocaties een grondmonster genomen uit twee boorgaten en per boorgat 

op twee dieptes. Conform de DSG-methodiek is vervolgens het gehalte van ammonium en nitraat in het 

bodemvocht berekend. 

De nitraatconcentratiewaarden zijn niet normaal verdeeld, met enkele zeer grote waarden. Bij 

vergelijking van nitraatconcentraties tussen categorieën (b.v. landgebruik) is het gebruik van 

rekenkundige gemiddelden niet geschikt, omdat deze sterk worden beïnvloed door enkele uitschieters. 

Aangezien de log-getransformeerde nitraatconcentraties bij benadering normaal verdeeld zijn, werden 

de "gemiddelde waarden" in dit rapport berekend als gemiddelde waarden van de log-getransformeerde 

nitraatconcentraties, teruggetransformeerd met een exponentiële functie (e.w.z. geometrisch 

gemiddelde). Omdat er aantal nul waarden zijn, is vóór de log-transformatie 1 toegevoegd. De gebruikte 

formule is als volgt: 

𝑐𝑚𝑒𝑎𝑛 = 𝑒∑ (𝑙𝑛(𝑐𝑖+1))𝑖 𝑛⁄ − 1  
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waarbij cmean de gemiddelde nitraatconcentratie (mg l-1) is, n het aantal monsters is, en ci de 

nitraatconcentratie (mg l-1) van monster i is. 

 

 

Pe rceel g egeve ns v an beme st in g  e n b odem  

De meetpunten die op percelen liggen die door boeren worden beheerd (circa 200 ha wordt namelijk 

verpacht) zijn gegevens opgevraagd van het N-management (waaronder de bemesting, de gewas-

opbrengst en informatie over het beheer) van de afgelopen drie jaar. Deze gegevens helpen om inzicht 

te krijgen op de invloed van het management op het nitraatgehalte in de bodem.  
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3 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de gemeten nitraatconcentraties getoond. De ammoniumconcentraties worden 

alleen getoond wanneer deze boven de 0,6 mg NH4 per liter uitkomen (wat alleen het geval was voor 5 

van de 143 monsters; zie Bijlage II). Uitgebreide informatie over elk perceel is gegeven in Bijlage l.   

3.1 Nitraatconcentratie 

A lgemen e t rend s  

Alle meetresultaten van de nitraatconcentraties zijn weergegeven voor de meetlocaties in Noord- en 

Midden-Limburg (Figuur 3-1) en Zuid-Limburg (Figuur 3-2). De variatie binnen een locatie (d.w.z. twee 

boringpunten x twee dieptes) is in sommige gevallen vrij groot. Of de diepe (130-150 cm) of ondiepe 

(230-250 cm) monsters een hogere concentratie hebben, hangt af van de locatie en er is geen generieke 

verklaring te vinden. In het algemeen ligt de nitraatconcentratie op de meeste locaties onder de norm 

van 50 mg NO3 L-1. In de volgende paragrafen zullen we de effecten van mogelijke oorzaken nader 

bekijken. 

 

 

Figuur 3-1. Nitraatconcentraties in bodemvocht of grondwater van alle meetlocaties in Noord- en Midden-Limburg. 
Voor elke locatie zijn 2 boringen uitgevoerd op twee diepten: ondiep (130-150 cm) en diep (230-250 cm). De rode lijn 
geeft de nitraatnorm (50 mg NO3 L-1) aan.   
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Figuur 3-2. Nitraatconcentraties in bodemvocht van alle meetlocaties in Zuid-Limburg. Voor elke locatie zijn twee 
boringen uitgevoerd op twee diepten: ondiep (130-150 cm) en diep (230-250 cm). Drie extreem hoge metingen boven 
de 100 mg NO3 L-1 (pf594, oud bos perceel, tot ~1300 mg NO3 L-1) zijn niet weergegeven. Zie Figuur 3-3 voor de waarden 
van dit perceel. De rode lijn geeft de nitraatnorm (50 mg NO3 L-1) aan.   

 

 

 

Figuur 3-3. Nitraatconcentraties in bodemvocht van oud bos perceel pf594 in IJzeren Kuilen. De rode lijn geeft de 
nitraatnorm (50 mg NO3 L-1) aan.   

 

 

V ersch i l  tu ssen l and ge brui k  

Figuur 3-4 toont de nitraatconcentratie aan per type landgebruik en gewas. Grasland, met inbegrip van 

hooiland en natuurgrasland, heeft over het algemeen lage nitraatconcentraties, met slechts twee 

monsters die de norm van 50 mg NO3 L-1 overschrijden. Bouwlandpercelen hebben gemiddeld een 
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hogere NO3-concentratie dan graslandpercelen, maar het merendeel blijft onder de norm. De hoge 

nitraatconcentraties komen voor bij maispercelen en bij de groep “overig” (die een kleinschalige 

volkstuin met diverse teelten is). Alle percelen met jong bos (n=3) hadden lage NO3-concentraties terwijl 

2 van de 5 percelen met oud bos minimaal 1 monster hadden dat de norm overschreed: het oude loofbos 

perceel van IJzeren Kuilen (pf594) had voor alle 4 de monsters een nitraatconcentratie hoger dan 50 

mg NO3 L-1 (variërend van 86 tot 1303 mg NO3 L-1), terwijl het perceel met oud naaldbos in het gebied 

van Breehei matig hoge NO3 concentraties had met slechts één monster dat de norm overschreed (71 

mg NO3 L-1). 

 

Figuur 3-4. Nitraatconcentratie in bodemvocht of grondwater per landgebruik en gewastype van 2020. De bodem was 
bemonsterd op twee diepten: ondiep (130-150 cm) en diep (230-250 cm). De box staat voor de mediaan, 25e en 75e 
percentiel. Twee uitschieters (418 en 1303 mg NO3 L-1, oud loofbos perceel pf594) zijn niet weergegeven. De rode lijn 
geeft de nitraatnorm (50 mg NO3 L-1) aan.   

 

V ersch i l  tu ssen w at erwin gebie d en 

Nitraatconcentraties zijn afzonderlijk weergegeven voor 14 waterwingebieden (Figuur 3-5). Er is geen 

merkbaar verschil tussen de lössregio (Zuid-Limburg) en zandregio (Noord- en Midden-Limburg) in de 

WML-percelen. 
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Figuur 3-5. Nitraatconcentratie in bodemvocht of grondwater per waterwingebied. De box staat voor de mediaan, 25e 
en 75e percentiel. Twee uitschieters (418 en 1303 mg NO3 L-1, oud bos perceel pf594) zijn niet weergegeven. De rode 
lijn geeft de nitraatnorm (50 mg NO3 L-1) aan.   

 

 

V ari at ie  b in nen  l and bou w pe rcelen 

Van alle onderzochte percelen zijn er 28 die landbouwkundig worden beheerd. Van deze 28 percelen 

hebben twee percelen geen beperkte voorwaarden ten aanzien van het landbouwkundig gebruik. De 

nitraatconcentratie van de percelen zonder beperking is gemiddeld iets hoger (+18 mg NO3 L-1 voor 

grasland, +44 mg NO3 L-1 voor bouwland) dan de 26 percelen met beperking (Figuur 3-6 links). Het 

bouwland perceel zonder beperking (pf5, Breehei) is een maisperceel, waarvoor 2 diepe monsters de 

norm overschreden. Van de overige 26 percelen met beperking, zijn 9 percelen biologisch. De spreiding 

van de nitraatconcentratie binnen biologische percelen is groot, met twee percelen die bij ten minste 1 

monster de nitraatnorm overschrijden (tot ~ 83 mg NO3 L-1). 

De lage nitraatconcentraties komen overeen met een zeer laag bemestingsniveau van bijna alle 

percelen (Figuur 3-6 rechts). Geen van de percelen met beperkingen (inclusief biologische percelen) 

kreeg kunstmest. Compost werd slechts in 1 biologisch perceel aangebracht. De dosis dierlijke mest bij 

biologische percelen is gemiddeld iets hoger (+ 28 kg N/ha/jaar) dan bij andere percelen met 

beperkingen maar niet biologisch. 
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Figuur 3-6. Nitraatconcentratie in bodemvocht of grondwater van 28 landbouwpercelen (links) als ook de gemiddelde 
N-bemesting (rechts). Percelen met en zonder beperkende voorwaarden t.a.v landbouwkundig gebruik en biologische 
percelen zijn afzonderlijk weergegeven. Bemestingsgegevens zijn beschikbaar voor 22 percelen (2 percelen zonder 
beperking, 9 biologische percelen, 11 percelen met beperkingen). De box staat voor de mediaan, 25e en 75e percentiel. 
De symbolen geven aan of het perceel zich in een grondwaterbeschermingsgebied of in een waterwingebied bevindt. 
De rode lijn geeft de nitraatnorm (50 mg NO3 L-1) aan.   

 

3.2 Sturende factoren voor nitraatconcentratie 

Uitspoeling van nitraat vindt plaats in perioden met een neerslagoverschot in combinatie met opgelost 

nitraat in het bodemvocht. De uitspoeling van nitraat wordt bepaald door de factoren die van invloed 

zijn op de uitspoeling van water (b.v. grondwaterstand, waterretentie-eigenschappen van de bodem en 

neerslagoverschot) en de factoren die van invloed zijn op de beschikbaarheid van N in de bodem. De N 

beschikbaarheid van de bodem wordt door veel factoren beïnvloed zoals; de bemestingsgift en de vorm 

van de N-bemesting, de totale N-opname door gewassen, het N-gehalte in de bodem (als maat voor het 

N-leverend vermogen) en abiotische factoren die van invloed zijn op de N-processen in de bodem (o.a. 

mineralisatie en (de)nitrificatie) zoals; temperatuur, vochtigheid en pH. In Nederland vindt uitspoeling 

vooral plaats in de maanden november tot en met februari wanneer het neerslag-overschot groot is en 

het gewas weinig tot geen stikstof opneemt. Grondsoort, landgebruik en grondwaterstand hebben 

daarom een grote invloed op de nitraatconcentratie.  

De nitraatconcentraties in het bodemvocht waren positief gecorreleerd met het N-overschot (Pearson 

correlatiecoëfficiënt 0,42; p<0,001; Figuur 3-7). Het N-overschot (in kg N ha-1 jaar-1) is berekend als de 

totale N-aanvoer via bemesting minus de N-opname door het gewas, gemiddeld over drie jaar. Dit 

verband laat zien dat het N-overschot in landbouwgrond een direct effect heeft op de nitraatuitspoeling; 

percelen met een hoger N-overschot worden gekenmerkt door hogere nitraat-verliezen naar het 

grondwater. Er zijn echter grote variaties in nitraatconcentraties, zelfs wanneer het niveau van N-

overschot gelijk is. Er zijn bijvoorbeeld 2 percelen in De Dommel (pf73 en pf66) die een zwaar negatief 

N-overschot (< -200 kgN/ha/jaar) hebben: het zijn grasklaverpercelen die 5 keer per jaar worden 

gemaaid, met dezelfde bemestingsniveaus, beheerd door dezelfde pachter. Hoewel de 

bodemeigenschappen van deze twee percelen ook vergelijkbaar zijn (althans wat betreft vochtgehalte, 

gehalte aan organische stof in de bodem en totaal N-gehalte), is de nitraatconcentratie contrasterend: 

het varieert tussen 0 - 2 (gemiddeld 0,9) mg NO3 L-1 voor pf73, en 3 - 52 (gemiddeld 29,0) mg NO3 L-1 

voor pf66. Hieruit blijkt hoe moeilijk het is de nitraatconcentratie te voorspellen, zelfs wanneer er redelijk 

voldoende informatie over het perceel beschikbaar is. 
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Figuur 3-7. Relatie tussen N-overschot en nitraatconcentraties in bodemvocht van landbouwpercelen. De gegevens 
van N-overschot zijn beschikbaar voor 21 percelen (2 percelen zonder beperking, 8 biologische percelen, 11 percelen 
met beperkingen). De rode lijn geeft de nitraatnorm (50 mg NO3 L-1) aan.   

 

De nitraatconcentratie kan ook worden beïnvloed door bodemeigenschappen, zoals het organische 

stofgehalte en de beschikbaarheid van stikstof. Er was slechts beperkte informatie beschikbaar over de 

bodemeigenschappen van de percelen. Met deze beperkte dataset werd er geen correlatie gevonden 

tussen de nitraatconcentratie en het organische stofgehalte van de bodem (p>0,05; Figuur 3-8).  

 

 

Figuur 3-8. Relatie tussen bodem organische stof (percentage) en nitraatconcentraties in bodemvocht van 
landbouwpercelen. Een gevulde cirkel betekent dat het organisch stofgehalte afkomstig is uit bodemanalyses, terwijl 
een open cirkel betekent dat het organisch stofgehalte is geschat op basis van een geostatistisch model (en dus met 
een grote onzekerheid). De rode lijn geeft de nitraatnorm (50 mg NO3 L-1) aan.   

3.3 Vergelijking met DSG metingen 

L o kale  v ergel i jki ng 

In het kader van het DSG-project is in de winter van 2020/2021 de nitraatconcentratie van het 

bodemvocht in agrarische percelen van de grondwaterbeschermings-gebieden in Limburg gemeten 

(Baggelaar en van der Meulen, 2021). Het aantal meetpunten bedroeg 140 in de zandregio en 100 

punten in de lössregio. In de Zandregio was de nitraatconcentratie gemeten in het bovenste grondwater, 

terwijl in de lössregio de nitraatconcentratie is gemeten in het bodemvocht op twee boorlocaties op 

twee dieptes binnen 1 perceel. 

In de voorliggende studie zijn op vier percelen aanvullende metingen uitgevoerd om na te gaan of de 

gemeten nitraatconcentraties in een vergelijkbaar bereik vallen. De gemeten nitraatconcentraties zijn in 
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de meeste gevallen binnen een vergelijkbaar bereik (Tabel 3-1). De veel lagere nitraatconcentratie van 

het perceel pf5 in deze studie in vergelijking met het DSG-project kan worden verklaard door het feit dat 

het tot 2020 zonder beperkingen aan een gangbaar bedrijf was verpacht, maar vanaf 2021 door WML 

werd beheerd voor de teelt van natuurgras. Dat is te zien aan de hogere nitraatconcentraties in diepere 

monsters. 

Daarnaast, zijn in de winter van 2021/2022 ook op twee locaties metingen verricht in het kader van het 

DSG-project. Dit resultaat is ook opgenomen in Tabel 3-1. De nitraatconcentraties van 2020/2021 en 

2021/2022 van deze punten waren vergelijkbaar. 

Het verschil tussen twee meetpunten (binnen hetzelfde perceel) is vaak even groot als het verschil 

tussen de twee projecten, wat wijst op een grote ruimtelijke variatie in nitraatconcentraties binnen een 

perceel. Vergelijkbare resultaten zijn bekend vanuit de langjarige monitoring binnen het DSG-project. 

Bovendien zijn de metingen uitgevoerd in twee verschillende jaartallen (2020/2021 en 2021/2022). De 

temporele variatie komt ook tot uiting in het verschil tussen de metingen. 

 

Tabel 3-1. Vergelijking van de nitraatconcentraties in bodemvocht (met een uitzondering voor grondwatermonster) 
gemeten in het kader van het DSG project (2021 en 2022) en in deze studie (2022). Twee waarden in een vak toont de 
nitraatconcentratie op twee boorlocaties. 

Perceel 
ID 

Gebied Gewas 
2019-2021 

DSG2021 
Diepte (cm) 

 
mg 
NO3/l 

DSG2022 
Diepte (cm) 

 
mg 
NO3/l 

Deze studie 
Diepte (cm) 

 
mg 
NO3/l 

Pf5 Breehei Aardappel-
mais-gras 

390 - 440 
(grondwater) 

254  390 – 440 
(grondwater) 

242 130-150 

230-250 

34; 16 

104; 99 

Pf167 Craubeek gras 10 – 30 *1 14; 17   130-150 

175-195 

< d.g. *2  

< d.g. *2  

Pf11 Craubeek Gras-gerst-
gras 

130-150 

230-250 

18; 57 

8; 8 

130-150 

230-250 

18; 21 

22 

130-150 

230-250 

1; 4 

0 *3; 33 

Pf117 Heer-
Vroendaal 

 

mais-
triticale-
gerst 

130-150 

230-250 

23; 31 

9; 29 

  130-150 

230-250 

22; 14 

45; 20 

*1: Gemeten op zeer geringe diepte, dus geen indicatie van de N-uitspoeling 
*2 : Kleiner dan detectiegrens 
*3: Ammonium concentratie in dit monster was hoog (45 mg NH4/l); zie Bijlage II.  

 

A lgemen e t rend  

In het DSG-project, waren de gemiddelde nitraatconcentraties hoger voor de zandregio (161 mg NO3 L-

1) dan de lössregio (60 mg NO3 L-1). De nitraatconcentraties in agrarische percelen zijn hoog: volgens 

de gebiedsdekkende voorspelling van de nitraatconcentratie, overschrijdt 84% van het oppervlak van de 

grondwaterbeschermingsgebieden in de zandregio de nitraatnorm. In de lössregio ligt dat percentage 

op 45%. Zie Bijlage III voor de nitraatconcentraties per landgebruik. 

In de voorliggende studie werd er geen patroon waargenomen dat de nitraatconcentraties in zandregio's 

hoger zijn dan de concentraties in lössregio's. De over het algemeen lagere nitraatconcentraties in deze 

studie zijn toe te schrijven aan het feit dat onze bemonsteringslocaties hoofdzakelijk bestaan uit bos, 

natuurgrasland en landbouwpercelen met beperkingen. Slechts enkele landbouwpercelen hebben geen 

beperkingen en deze percelen hebben ook slechts matig hoge nitraatconcentraties (met een maximum 

lager dan 100 mg NO3 L-1). De  gemiddelde waarde van de nitraatconcentratie van alle onderzochte 
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landbouwpercelen in deze studie was 5,9 mg NO3 L-1, veel lager dan de nitraatconcentraties die werden 

gemeten in gangbare landbouwpercelen in het DSG-project. 
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4 Discussie 

Uit deze studie is gebleken dat de percelen in eigendom van WML binnen de waterwingebieden en de 

grondwaterbeschermingsgebieden gekenmerkt worden door een laag risico van nitraatuitspoeling. Op 

een klein aantal uitzonderingen na liggen de nitraatconcentraties in het bodemvocht (of in het ondiepe 

grondwater) onder de norm van 50 mg NO3 L-1. 

Niet-agrarische percelen worden geassocieerd met lage nitraatconcentraties, enkele uitzonderingen 

daar gelaten. Deze studie omvatte drie natuurlijke graslanden welke alle drie lagere nitraatconcentraties 

bevatten dan de norm. Ook hebben alle drie de jonge bospercelen zeer lage nitraatconcentraties. Dit is 

waarschijnlijk te wijten aan het feit dat jonge bossen zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden en een 

hoog niveau van nutriëntenopname hebben, waardoor ze netto stikstof vastleggen. Een perceel met 

oude bos hadden zorgwekkend hoge nitraatconcentraties, maar in de twee andere oude bospercelen 

bleven de nitraatconcentraties matig tot laag. Het oud loofbosperceel met hoge nitraatconcentraties 

(pf594) lijkt een uitschieter te zijn, aangezien het schijnbaar zeer eutrofe bodems heeft (met groei van 

bramen in het perceel). Daarnaast was het vochtgehalte van deze grondmonsters laag (7%) waardoor 

de concentratie hoger wordt. Hoge nitraatuitspoeling onder boslocaties werd ook vaak waargenomen 

in het waterwingebied van de Veluwe (de Jonge en Tietema, 2000), hoewel de metingen werden 

uitgevoerd in 1999, de periode waarin de atmosferische stikstofdepositie hoger was dan nu. De 

uitspoeling uit bossen kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals de C:N-verhouding van 

de bosbodem en het bostype (Crowley en Lovett, 2017; Gundersen e.a., 1998; Borken en Matzner, 2004). 

Omdat in deze studie slechts een beperkt aantal bospercelen is gemeten en er geen bodemparameters 

beschikbaar zijn, is het moeilijk om daaruit algemene conclusies te trekken. Daarom wordt aangeraden 

om het risico van bosbouwsystemen nader te onderzoeken, alsmede de relatieve bijdrage van deze 

systemen aan het risico van nitraatuitspoeling in het hele gebied. 

De landbouwpercelen, waarvan de meeste worden verpacht, houden meestal voldoende lage 

nitraatconcentraties in stand. Dat was zeker het geval voor de percelen waarvoor beperkingen gelden, 

maar ook voor de percelen zonder beperkingen spoelt niet veel nitraat uit. De nitraatconcentraties van 

biologische percelen varieerden, maar de variatie kon niet worden verklaard door bodemkenmerken 

zoals organisch stofgehalte. Een studie van biologische proefvelden in Vredepeel (de Haan e.a., 2018) 

toonde aan dat de nitraatconcentratie in het grondwater in februari gemiddeld 40 mg NO3 L-1 bedroeg, 

iets hoger dan deze studie maar wel onder de norm. De berekende stikstofuitspoelfractie in de percelen 

van Vredepeel was 51% en is lager dan de gemiddelde waarde die hoort bij een droge zandgrond (75%). 

Ongeacht het type landbouw, waren de nitraatconcentraties in landbouwpercelen significant 

gerelateerd aan het N-overschot (d.w.z. N in bemesting min N in opbrengst). Aangezien het opsturen 

van de opbrengst niet gemakkelijk te realiseren is, is een goede sturing van de bemesting een cruciale 

maatregel om de nitraatuitspoeling laag te houden. Er was echter een grote variatie in 

nitraatconcentraties, zelfs wanneer het niveau van het N-overschot vergelijkbaar is, hetgeen erop wijst 

dat nitraatconcentraties door veel andere factoren worden beïnvloed dan door de N-balans alleen. Bij 

gebrek aan beschikbare gegevens konden de effecten van bodem- en perceeleigenschappen (zoals 

organisch stofgehalte en grondwaterniveau) in deze studie niet worden verduidelijkt. Daarom is meer 

onderzoek nodig waarbij rekening wordt gehouden met de effecten van die factoren. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

Uit deze studie is gebleken dat het risico van nitraatuitspoeling op percelen in eigendom van WML laag 

is, zowel in natuurlijke systemen als in landbouwpercelen. Het gemiddelde waarde van nitraatgehalte in 

natuurlijke percelen lag op 5,4 mg NO3 L-1. Percelen die landbouwkundig werden beheerd werden 

gekenmerkt door een gemiddelde nitraatconcentratie van 5,9 mg NO3 L-1, en varieerde van 0 tot 104 mg 

NO3 L-1. Aangezien het N-overschot een directe relatie had met de nitraatconcentraties in 

landbouwpercelen, is het van belang de juiste maatregelen te hanteren voor verpachte percelen. Een 

oud bosperceel werd geassocieerd met hoge nitraatconcentraties.  Hoewel we hieruit geen conclusies 

kunnen trekken wegens het beperkte aantal bospercelen in deze studie, lijkt een hoge 

nitraatconcentratie in (oude) bossen een zorgpunt te zijn. 
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Bijlage I. Nitraatconcentraties per 
gebied 

Hieronder worden per meetlocatie de nitraatconcentaties weergegeven. De exacte locatie / coördinaten 

van de boorpunten zijn bekend bij onderzoekers en opdrachtgever 

 

I -1 .  Ni t raatco ncent rat ie  No o rd en  Mi dde n L im bu rg  

 

H ani k 

pfid Landgebru
ik 

 Gewas 
2019 

Gewas 
2020 

Gewas 
2021 

ww_
gwb 

Beperking opmerking 

pf349 grasland  gras gras gras ww Beperking  

ww: waterwingebied, gwb: grondwaterbeschermingsgebied 
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Ro o ste ren  

pfid Landgeb
ruik 

Gewas 
2019 

Gewas 
2020 

Gewas 
2021 

ww_
gwb 

Beperking opmerking 

pf206 grasland gras gras gras ww Beperking Maaien afvoeren 2 keer per jaar 

pf482 grasland gras gras gras ww Beperking Paardenwei. Grind op 2m. 

pf482_2 grasland gras gras gras ww Beperking Latrineplek in paardenwei 

 

 

  

 

 

pf206 

pf482 pf482_2 
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H eel  

pfid Landgeb
ruik 

Gewas 
2019 

Gewas 
2020 

Gewas 
2021 

ww_
gwb 

Beperking opmerking 

pf259 bos jong bos jong bos jong bos ww Beperking b2: grondwater op 240cm 

pf352 grasland natuurgras
land 

natuurgras
land 

natuurgras
land 

ww Beperking b1: 5cm leemlaag op 170 cm 

pf446 bos oud 
naaldbos 

oud 
naaldbos 

oud 
naaldbos 

ww Beperking b2: 5cm leemlaag op 150 cm 

 

 

  

 

 

pf446 pf259 

pf352 
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B re ehei  

pfid Landgebruik Gewas 2019 Gewas 
2020 

Gewas 2021 ww_
gwb 

Beperking opmerking 

pf313 bos oud 
naaldbos 

oud 
naaldbos 

oud 
naaldbos 

ww Beperking  

pf412 bos jong bos jong bos jong bos ww Beperking b1: grondwater op 180 cm, b2: 
grondwater op 130 cm 

pf5 bouwland aardappel mais gras gwb Geen 
beperking 

Zonder beperking t/m 2020. 
Natuurgras vanaf 2021 

 

 
 

 

 

pf5-1 pf313-1 

pf412-1 
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H un sel  

pfid Landgebr
uik 

Gewas 
2019 

Gewas 
2020 

Gewas 
2021 

ww_gw
b 

Beperking opmerking 

pf220 grasland gras gras gras ww Beperking grondwater op 90 cm. Maaien 
afvoeren 2 keer per jaar 

 

 

 

G ro ote  Heide  

pfid Landgebru
ik 

Gewas 
2019 

Gewas 
2020 

Gewas 
2021 

ww_
gwb 

Beperking opmerking 

pf575 bos oud 
loofbos 

oud 
loofbos 

oud 
loofbos 

ww Beperking B3: grind op 225 cm 

 

Pf220 
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I -2 .  Ni t raatco ncent rat ie  Zuid  L imb urg  

I Jze re n K ui len  

pfid Landgebru
ik 

Gewas 
2019 

Gewas 
2020 

Gewas 
2021 

ww_
gwb 

Beperking opmerking 

pf564 bos jong bos jong bos jong bos ww Beperking b2: grind op 2m 

pf594 bos oud 
loofbos 

oud 
loofbos 

oud 
loofbos 

ww Beperking b1: grind op 30cm 
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S chin veld  

 

pfid Landgebru
ik 

Gewas 
2019 

Gewas 
2020 

Gewas 
2021 

ww_
gwb 

Beperking opmerking 

pf385 bos oud 
naaldbos 

oud 
naaldbos 

oud 
naaldbos 

ww Beperking b1: kalklaag 180cm - 
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Ro od bo rn  

 

pfid Landgebr
uik 

Gewas 
2019 

Gewas 
2020 

Gewas 
2021 

ww_gwb Beperking opmerking 

pf29 grasland gras gras gras gwb Beperking b1: kalk op 85cm, b2: kalk op 
170cm, beweid (schapen) 

pf428 grasland natuurgra
sland 

natuurgra
sland 

natuurgra
sland 

ww Beperking b2: kalk op 153cm 

Pf131 bouwland mais mais mais gwb  Niet bemonsterd vanwege 
kalklaag op 80cm  

 

 

  

 

  

  

pf29 
pf131 
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Wate rv al  

pfid Landgebru
ik 

Gewas 
2019 

Gewas 
2020 

Gewas 
2021 

ww_
gwb 

Beperking opmerking 

pf36 grasland gras gras gras ww Beperking  

pf38 grasland gras gras gras ww Bio biologisch sinds 2021 

 

 

 

  

 

 

 

  

pf36 pf38 
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C rau bee k 

 

pfid Landgebruik Gewas 
2019 

Gewas 
2020 

Gewas 
2021 

ww_
gwb 

Beperking opmerking 

pf11 bouwland gras gerst gras gwb Bio b1 ca. 1.5m  lager dan b2 

pf12 bouwland triticale gerst grasklaver ww Beperking b1: kalk op 190cm 

pf164 grasland natuurgras
land 

natuurgras
land 

natuurgras
land 

ww Beperking  

pf167 grasland gras gras gras ww Beperking b1: kalk op 195 cm 

pf45 bouwland gras triticale gerst gwb Bio  

pf6 bouwland tarwe gerst gras gwb Beperking  

pf8 grasland gras gras gras ww Beperking  
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pf11 
pf164

1 
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H eer -V roe nd aal  

pfid Landgebru
ik 

Gewas 
2019 

Gewas 
2020 

Gewas 
2021 

ww
_gw
b 

Beperking opmerking 

pf103 bouwland bladram
menas 

wintertar
we 

haver ww Beperking hamsterbeheer 

pf117 bouwland mais triticale gerst ww Bio hamsterbeheer (2020-) 

pf121 grasland gras gras gras gwb Bio  

pf18 bouwland diverse diverse diverse ww Bio Kleinschalig volkstuin met verschillende 
teelten 

pf22 bouwland luzerne luzerne luzerne ww Bio hamsterbeheer 

pf26 bouwland rogge luzerne gerst gwb Bio Hamsterbeheer. Mislukte oogst in 2020 
door droogte. 

pf51 grasland gras gras gras gwb Geen 
beperking 
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pf51 
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De  Tomb e 

 

pfid Landgebru
ik 

Gewas 
2019 

Gewas 
2020 

Gewas 
2021 

ww_
gwb 

Beperking opmerking 

pf161 grasland gras gras zomertarwe ww Bio Skal hamster (2014-2020), 
beperking bemesting sinds 
2016. 

pf48 grasland gras gras gras ww Beperking  
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De  Do mmel  

pfid Landgeb
ruik 

Gewas 2019 Gewas 
2020 

Gewas 
2021 

ww_
gwb 

Beperking opmerking 

pf52 grasland gras gras gras ww Beperking Boomgaard. Beweid. b1: grind op 160 
cm 

pf66 grasland gerst grasklaver grasklaver ww Beperking 5 keer gemaaid per jaar 

pf73 grasland winterrogge grasklaver grasklaver ww Beperking 5 keer gemaaid per jaar 

pf75 grasland gras gras gras ww Beperking  
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Bijlage II. Ammoniumconcentratie 

De ammoniumconcentraties worden alleen getoond wanneer deze boven de 0,6 mg NH4 per liter 

uitkomen. Dat was het geval voor 5 van de 143 monsters. Vier monsters hoger dan 0,6 mg NH4 per liter 

waren van oud bospercelen. Met uitzondering van 1 monster met een zeer hoge ammonium-

concentratie (boring 2 van pf575, waar nog wortels in het bodemmonster aanwezig waren), was de 

ammoniumconcentratie van de oude boslocaties laag. De relatief hoge ammoniumconcentratie in oude 

bossen houdt waarschijnlijk verband met de hoge zuurgraad in de bodem van oude bossen, waar de 

nitrificatie geremd is. 

  

  

Figuur. Stikstofconcentratie in bodemvocht in oud bospercelen waarin NH4 concentratie boven 0,6 mg NH4/l is. De 
percelen liggen in Heel (pf446), Groote Heide (pf575), Breehei (pf313) en Schinveld (pf385). 

 

Het diepe bodemvochtmonster van het graslandperceel pf11 van Craubeek had een zeer hoge 

ammoniumconcentratie. Deze locatie (boring 1) lag ca. 1,5 m lager dan boring 2, en heeft een vrij hoog 

bodemvochtgehalte, zowel op 130-150 cm diepte (28% vocht) als op 230-250 cm diepte (27%). De hoge 

ammoniumconcentratie kan zijn veroorzaakt door een geremde nitrificatie als gevolg van de natte 

toestand. 
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Figuur. Stikstofconcentraties van grasland perceel pf11 van Craubeek. 
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Bijlage III. Nitraatconcentratie DSG 
project 

 

Figuur. Nitraatconcentratie gemeten in kader van het DSG project in winter 2020/2021, in Noord- en Midden Limburg 
(links) en Zuid-Limburg (recht). Rode lijn geeft de nitraatnorm (50 mg NO3 L-1) aan. De box staat voor de mediaan, 25e  
en 75e percentiel. Het landgebruik van meetlocaties is afgeleid van het Landelijk Grondgebruik Nederland (LGN). 
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