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Samenvatting 

De landbouw binnen het beheergebied van waterschap Aa en Maas staat voor de opgave om bodembe-

heer en bemesting zo uit te voeren dat de verliezen van stikstof en fosfor naar het watersysteem worden 

beperkt. De inzet van mestbewerking biedt hiervoor potentie omdat dit het mogelijk maakt om beter te 

sturen op de agronomische behoefte van gewassen. De voorliggende studie is uitgevoerd om inzicht te 

geven in de effecten van mestbewerking en een duurzame bemestingspraktijk op de waterkwaliteit. 

 

Mestbewerking heeft potentie om de waterkwaliteit voor stikstof te verbeteren, zeker in combinatie met 

een bemestingsstrategie waarmee gestuurd wordt de 4xR principes: bemesten op het juiste tijdstip, met 

de juiste meststof, op de juiste locatie en met de juiste hoeveelheid. Via mestbewerking kan beter gestuurd 

worden op ‘de juiste meststof’ waarmee vervolgens de N-belasting van het oppervlaktewater met 6 tot 

11% kan worden verlaagd. Hiermee kan de KRW-opgave voor de belasting vanuit de landbouw in alle 

vanggebieden worden gerealiseerd. Het effect van de inzet van bewerkte mest op de N-concentraties in 

het oppervlaktewater is groter op zandgronden dan op kleigronden. Ook gebieden met een hoge grond-

waterstand in de winter of diepe grondwaterstand in de zomer laten een groter effect zien. Dit omdat daar 

het uitspoelingsrisico het grootst is. Mestbewerking kan in theorie ook het risico op P-afspoeling verklei-

nen, maar dit vereist grote aanpassingen in de huidige bemestingspraktijk als ook een lange adem in 

verband met de hoge historische P-voorraad in de bodem. 

 

Duurzaam bodembeheer en de inzet van precisiebemesting maken het mogelijk om met dezelfde mestgift 

een hogere gewasproductie te realiseren, dan wel met een lagere mestgift de huidige gewasopbrengst te 

realiseren. Als resultaat daarvan zullen er minder nutriënten uit- en afspoelen naar het oppervlaktewater. 

De mogelijke reductie in N- en P-belasting kan oplopen tot 25% voor stikstof en tot 8% voor fosfaat.  

 

Conclusie: De doelen voor grond- en oppervlaktewater voor wat betreft stikstof liggen binnen handbereik 

zodra bewerkte meststoffen op een duurzame wijze worden ingezet. Een duurzame bemestingspraktijk 

(lees ook: het vakmanschap van de ondernemer) is hierbij het meest sturend. De beschikbaarheid van 

bewerkte meststoffen geeft meer mogelijkheden om die duurzame bemestingspraktijk vorm te geven. Ex-

tra inzet is nodig om de doelen voor fosfor te realiseren. 
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Samenvatting Uitgebreid 

Internationaal wordt in de agronomie vanuit duurzaamheidsoogpunt gestuurd op de 4xR strategie: de 

juiste plaats, het juiste tijdstip, de juiste meststof en de juiste dosering. Vanuit deze strategie is mestbe-

werking een interessante technologie omdat mestbewerking het mogelijk maken om beter te sturen op de 

agronomische behoefte van gewassen. Bijkomend voordeel is dat een hogere benutting van de toege-

diende nutriënten zorgt voor verlaging van ammoniakemissie en de uitspoeling naar het watersysteem. 

De voorliggende studie evalueert de mogelijkheden van mestbewerking om de uit- en afspoeling van stik-

stof en fosfor naar het oppervlaktewater te verminderen voor het beheergebied van Aa en Maas. 

 

Bewerkte en onbewerkte mest kunnen op verschillende manieren het gedrag van fosfaat in de bodem 

beïnvloeden. Via mest komt er direct extra P in de bodem. Daarnaast kan een meststof een direct effect 

op bodemprocessen die bepalen of fosfaat ook daadwerkelijk in oplossing komt én uit kan spoelen. Indi-

rect kan een meststof ook invloed hebben op de zuurgraad van de bodem, de bodemstructuur, het water-

vasthoudend vermogen en de bewortelbaarheid. Op deze manier kan bij dezelfde hoeveelheid mest meer 

gewas worden geproduceerd, en de P-concentratie in de bodem worden verlaagd. De hoge P-verzadiging 

in de landbouwbodem van het beheergebied én de huidige bemestingspraktijk zorgen er echter voor dat 

een verlaging van de P-belasting erg moeilijk (dan wel niet onmogelijk) te realiseren is zonder ingrijpende 

maatregelen in de bemestingspraktijk. In tegenstelling tot fosfaat wordt het gedrag van stikstof sterk ge-

stuurd door microbiële processen. Het nauwkeurig afstemmen van de bemesting op de gewasbehoefte 

(over de tijd en de ruimte) is de beste manier om de uit- en afspoeling van nitraat te beperken. Mestbe-

werking kan hierop inspelen omdat het mogelijkheden geeft die meststof te selecteren die minimale effec-

ten heeft op de waterkwaliteit. De vorm van de aanwezige stikstof, de zuurgraad en de kwaliteit van de 

organische stof sturen daarbij het risico op uitspoeling. 

 

De meerwaarde van mestbewerking voor de waterkwaliteit in het beheergebied van Aa en Maas is dat: 

• Mestbewerking het risico op N-afspoeling naar het oppervlaktewater verlaagt zodra er beter ge-

stuurd kan worden op het vrijkomen van N (de timing van bemesting), de plaatsing (in de rij, met 

zodenbemester, etc.) en de hoogte van de werkzame N-gift. Als deze factoren niet wijzigen, dan 

blijft het werkzame N-overschot gelijk en zal de N-afspoeling weinig tot niet veranderen. 

• Mestbewerking het risico op N-uitspoeling naar het grondwater verlaagt zodra er beter gestuurd 

kan worden op de timing, plaatsing en dosering van de meststof (d.w.z. het voorkomen van ver-

liezen tijdens piekbuien) en het vrijkomen van stikstof na de groeiperiode van het gewas. Dit 

laatste kan door minder aanvoer van producten met veel organische stof.  

• Mestbewerking kan het risico op P-afspoeling verkleinen, maar dit vereist grote aanpassingen in 

de huidige bemestingspraktijk als ook een lage adem in verband met de hoge historische P-

voorraad in de bodem. 

 

Duurzaam bodembeheer en de inzet van precisiebemesting maken het mogelijk om met dezelfde mestgift 

een hogere gewasproductie te realiseren, dan wel met een lagere mestgift de huidige gewasopbrengst te 

realiseren. Als resultaat daarvan zal er minder N uit- en afspoelen naar het oppervlaktewater. De mogelijke 

reductie in N- en P-belasting via bodembeheer en bemesting varieert tussen klei en zandgronden waarbij 

de effecten voor N (die oplopen tot 25%) groter zijn dan die voor P (die oplopen tot 8%). 

 

Er is een nutriëntenopgave voor meer dan 80% van de waterlichamen in het beheergebied van Aa en 

Maas. In de vanggebieden met een N-opgave moet de uit- en afspoeling van N vanuit landbouwbodems 

met 0,01 tot 6,1 kg ha-1 worden verlaagd. Als dit alleen door een efficiëntere bemesting moet plaatsvinden, 
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dan vereist dit een reductie in het overschot van gemiddeld 30 kg N ha-1. De gemiddelde opgave voor alle 

vanggebieden ligt op een N-reductie van 7%, terwijl deze maximaal kan oplopen tot 21%. Omdat via goed 

bodembeheer en de inzet van precisiebemesting de N-belasting met 25% kan worden verlaagd, is het 

mogelijk om hiermee de KRW-opgave te realiseren. Als er alleen gebruik wordt gemaakt van de juiste 

(bewerkte) meststof zonder aanvullende maatregelen dan kan op lange termijn de N-belasting met 6 tot 

11% worden verlaagd. In deze situatie kan er voldoende organische stof worden aangevoerd om de bo-

demkwaliteit op lange termijn stabiel te houden. Als alle organische mest wordt geëxporteerd, dan is er 

op lange termijn een grotere daling in de N-belasting van het watersysteem, maar dit resulteert ook in een 

dalend organische stofgehalte en een halvering van het N-leverend vermogen. De daadwerkelijke effec-

tiviteit van de gekozen maatregelen hangt uiteraard samen met de implementatiegraad van de uitgevoerde 

maatregelen, en kan lokaal sterk variëren afhankelijk van aanwezige bodems en voorkomende bodem-

problemen. De resultaten uit deze studie laten daarmee zien dat het mogelijk is om via duurzaam agrarisch 

bodembeheer en de Goede Landbouwpraktijk (inclusief de keuze voor het juiste mest) de stikstofopgave 

voor de KRW te realiseren. 

 

Conclusie: De doelen voor grond- en oppervlaktewater voor wat betreft stikstof liggen binnen handbereik 

zodra bewerkte meststoffen op een duurzame wijze worden ingezet. Een duurzame bemestingspraktijk 

(lees ook: het vakmanschap van de ondernemer) is hierbij het meest sturend. De beschikbaarheid van 

bewerkte meststoffen geeft meer mogelijkheden om die duurzame bemestingspraktijk vorm te geven. Ex-

tra inzet is nodig om de doelen voor fosfor te realiseren. 

 

 

 

 
 
 
  



 

 


