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INTRODUCTIE  

Ter bevordering van een vermindering van nitraten in de totale watercyclus heeft LIFE LIBERNITRATE een 
programma geschreven, gericht op het bevorderen van reductie van overmatige stikstofhoudende 
meststoffen. 

De nitraatrichtlijn van 12/12/91 verplicht de lidstaten een actieprogramma te ontwikkelen ter bestrijding van 
van nitraatverontreiniging en de risico’s daarvan in gebieden met een hoge nitraatkwetsbaarheid, 
ondersteund door de Code van goede landbouwmethodes (GOCAP). 

Het is verplicht voor de staten (Verordening 73/2009 van de Europese Raad) om bedrijfsadviessystemen (FAS) 
in te stellen die landbouwers helpen om aan de EU-milieunormen te voldoen. Deze FAS'en hebben niet geleid 
tot vermindering van de nitraatverontreiniging in het grondwater, die volgens de laatste trend zelfs blijft 
groeien. 

Een belangrijke deel van het project is de ontwikkeling van een pedagogische gids om te helpen een 
vermindering van ten minste 20-30% van het gebruik van stikstofmeststoffen onder landbouwers te realiseren 
met als doel te voldoen aan de Code of Good Practice, kosten te verlagen en te voldoen aan de voorwaarden 
voor GLB-betalingen (gemeenschappelijk landbouwbeleid). 

Het verstrekken van het juiste advies aan boeren over de vermindering van de hoeveelheid stikstofhoudende 
meststoffen zal de aanwezigheid van NO - in de bodem verminderen en voorkomen dat het de rivieren of 
wetlands bereikt waar denitrificatie optreedt, als een oorzaak van uitloging. 

LIFE-LIBERNITRATE draagt ook bij aan de vermindering van GEI's (broeikasgassen) die de klimaatverandering 
veroorzaken waaronder de uitstoot van lachgas. Deze emissies zijn sinds de negentiende eeuw met 8% 
gestegen en liggen nu tussen 0,5 en 1,2% op jaarbasis. Dit percentage is relatief laag in vergelijking met CO2, 
maar draagt 6% bij aan het broeikaseffect, omdat het een opwarmingspotentieel heeft dat 296 keer hoger is 
dan CO2. 

Volgens het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) zou de uitstoot van stikstofoxiden tegen 2050 
kunnen verdubbelen grotendeels als gevolg van het aanzienlijke gebruik van meststoffen. De impact hiervan is 
enorm als gevolg van de lange periode dat stikstofoxiden overleven in de atmosfeer, 120 jaar. 

 

 

Dit project heeft tot doel een slimme bemesting met een lage impact op het milieu te ontwikkelen 
door  het verbeteren van gebrekkige of ontbrekende begeleiding hierin en het opleiden van boeren. 

 

 

Het LIBERNITRATE-team is dankbaar voor alle steun van nationale organisaties die aan dit stimulerende project 
bijdragen.  

 

 



EEN MULTIFUNCTIONELE TRAINING  

Deze cursus is opgezet om te kunnen worden gebruikt op verschillende manieren: 

- Het materiaal kan worden gebruikt als onlinemateriaal en kan worden geïntegreerd in 
leerplatforms 

- Het kan ook worden gebruikt door trainers om lezingen te geven via streaming platforms of zelfs 
in sessies waar men fysiek aanwezig is. 

Het is bedoeld als ondersteunend materiaal voor trainers uit de verschillende landen. Zij kunnen de materialen 
aanpassen aan hun eigen binnenlandse context.  

De materialen vormen dus niet het einde van een leerervaring, maar zijn slechts het begin ervan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inhoud 

Lesmateriaal 6 

LIFE Libernitrate Bewustmakingsprogramma; Module 1: BEMESTING. 6 

Koppeling naar POWERPOINT-module 1 6 

Dia's module 1 6 

LIFE Libernitrate Bewustmakingsprogramma; Module 2: De nitraatrichtlijn en kwetsbare zones. 13 

Koppeling naar POWERPOINT-module 2 13 

Dia's module 2 13 

LIFE Libernitrate Bewustmakingsprogramma; Module 3: Bepaling van stikstof in de bodem. 21 

Koppeling naar POWERPOINT-module 3. 21 

Dia's naar module 3 21 

LIFE Libernitrate Bewustmakingsprogramma; Module 4: Goede landbouwmethodes (GAP's). 27 

Koppeling naar POWERPOINT-module 4. 27 

Dia's naar module 4 27 

LIFE Libernitrate Bewustmakingsprogramma; Module 5: Bemestingsprogramma. 33 

Koppeling naar POWERPOINT-module 5 33 

Dia's module 5 33 

Practische training door modules 37 

Naslag 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



LESMATERIAAL 
 

LIFE  L IBERNITRATE BEWUSTMAKINGSPROGRAMMA;  MODULE 1:  BEMESTING.  
 

KO PPE L ING  NAAR POWERPOINT-M OD U LE 1  
 

D IA 'S  MO DULE  1  
 

DIA  1.  BE M E S T I N G .  A L GE M EE N  

Presentatie van de module door de trainer. 

 

 

DIA  2.  WA T  G A A N  W E  LE R E N  

Mondelinge uitleg: 

In deze module leer je:  

- Meer over het concept kunstmest en de belangrijkste soorten 

- De principes van een goede bemesting toepassen 

- De milieuomstandigheden van bemesting begrijpen 

- Wat de gevolgen zijn van slechte bemesting 

- Begrijpen dat goede bemesting afhangt van de context, het cultuursysteem en de landelijke regelgeving. 

 

 

DIA  3.  WA T  IS  E E N  M E S T S T O F ? 

Mondelinge uitleg: 

Een meststof is een stof die voedingsstoffen bevat die door planten kunnen worden opgenomen. Het wordt 
aan de bodem toegevoegd om essentiële elementen te behouden voor: 

- Plantengroei 

- Verbetering van de productiviteit 

- Verbetering van de kwaliteit van de producten. 

Een meer technische definitie zou zijn dat een meststof een natuurlijk of synthetisch materiaal is dat ten 
minste vijf procent van één of meer van de drie primaire voedingsstoffen bevat namelijk: N, P2O5 en K2O. 

Meststoffen zijn nodig voor de juiste ontwikkeling van gewassen. Het beheer ervan heeft niet alleen invloed op 
de opbrengsten maar ook op het milieu en op de winstgevendheid. Daarom is het belangrijk om de principes 
van rationeel gebruik van meststoffen vast te stellen. 

 

 



DIA  4.  TA X O N O M I E  

Mondelinge uitleg: 

Meststoffen kunnen worden ingedeeld op basis van vele aspecten, bijvoorbeeld: 

 Afhankelijk van de oorsprong kunnen meststoffen worden ingedeeld in mineralen, organische 
meststoffen en synthetische meststoffen. Organische stoffen hebben als voordeel de langzame afgifte 
van stikstof die helpt om de bodem op lange termijn te verbeteren. Ze hebben, in vergelijking met 
mineralen, het nadeel van heterogeniteit in samenstelling en ook de opslag is moeilijk 

 Afhankelijk van hun samenstelling kunnen meststoffen worden ingedeeld in stikstof, fosforzuur en 
kalium, gemengde N-P-K-formules en andere voedingsstoffen zoals zwavel of micro-elementen zoals 
boor en magnesium. 

Er zijn ook andere classificaties, afhankelijk van de presentatie, de aard van de mix of het tijdstip van 
toepassing. 

Zoals we kunnen zien bestaat er een enorm scala aan mogelijkheden. Het is van belang te weten welke 
methode van meststof- en nutriëntaflezing geschikt voor ons is en welke dosering we moeten toepassen. Dit 
hangt af van de behoeften van het gewas en de opbrengst die we verwachten passend bij onze bodem, teelt, 
klimaatzone, enz. 

Afhankelijk van de mate van stikstofuitstoot hanteren we een indeling in drie soorten: 

Type I: Organische meststoffen van veehouderijen, compost en zuiveringsslib. Het grootste deel van 
de N daarin is organisch en wordt vrijgeven gedurende een deel van het jaar van toepassing en 
opeenvolgende. 

Type II: Minerale en organo-minerale meststoffen met N in ammoniak en organische vorm. 

Type III: Minerale meststoffen met N voornamelijk in salpeter- en ureumsynthesevorm. 

 

 

DIA  5.  KU N S T M E S T V E R B R U I K  I N  E U R O P A  

Mondelinge uitleg: 

Volgens Fertilizers Europe beslaat het landbouwareaal van de EU momenteel 134 miljoen hectare, waarvan 90 
miljoen elk jaar wordt bemest.  

Over langere termijn gezien, is het verbruik van belangrijke meststoffen gedaald. De komende tien jaar wordt 
verdere verminderingen van het stikstofverbruik en een lichte terugwinning van fosfor en kalium verwacht. 

Experts wijzen op de enorme invloed die milieuvoorschriften op deze evolutie hebben hoewel er ook een 
verbetering van de kunstmestkwaliteit en bemestingstechnieken wordt verwacht. 

 

DIA  6.  AL GE M E N E  P R I N C I P E S  

Mondelinge uitleg: 

Het omzetten van voedingsstoffen (de assimilatie) in de bodem hangt niet alleen af van de chemische vorm 
waarin ze worden aangetroffen maar is ook een afhankelijk van het klimaat, de genetica van de plant, de staat 
van ontwikkeling, de fysische en chemische eigenschappen van de plant en van bodem- en cultivatie 
methoden. 

Erosie en stroming veroorzaken nutriëntenverliezen die leiden tot gewasextracties. De plant heeft 
voedingsbehoeften op bepaalde momenten in zijn vegetatieve cyclus maar bodemreserves kunnen op dat 
moment onvoldoende zijn. 



DIA  7.  VE R A N TW O O R D  GE B R U I K  V E R H O O G T  D E  E F F I C IË N T I E  

Mondelinge uitleg: 

Het is ieders plicht om op een verantwoorde manier met bemesting de efficiëntie te verhogen. Opgemerkt 
moet worden dat de waarden die zijn vastgesteld voor een bepaald perceel en het gewas daarop niet zonder 
meer ook voor andere percelen of campagnes kunnen gelden. Dit omdat omgevingsomstandigheden 
aanzienlijk kunnen variëren per plaats en per jaar. 

Er zijn drie regels voor een goede bemesting: 

- De wet van Restitutie: De wet van de restitutie zegt dat de voedingsstoffen die door de oogst worden 
afgevoerd door middel van compost of meststoffen teruggebracht moeten worden. De meest geschikte 
voedingsstoffen worden gebruikt. 

- De wet van het minimum: De meststof waarvan het minst voor handen is, bepaalt het resultaat. (Een 
overdaad aan één voedingsstof compenseert een tekort aan een andere voedingsstof die beperkt aanwezig is 
NIET). 

- Afnemende rendementswet, zie de begeleidende grafiek: Wanneer er geen meststof wordt gebruikt, is de 
opbrengst minimaal. De opbrengsten nemen toe als de meststof toepassingssnelheid toeneemt tot een 
bepaald maximum. Vanaf dit punt, zal toevoeging van extra meststof de opbrengst niet meer verhogen maar 
kan zelfs, wanneer te veel meststof wordt toegepast, de opbrengst dalen. 

Het is van belang te weten hoeveel en waarin je gaat investeren. Ten minste 30 tot 50% van je opbrengst 
wordt toegeschreven aan de toepassing van meststoffen. Dit verklaart waarom veel boeren geloven dat door 
het toepassen van meer meststoffen een hogere opbrengst te halen valt. De relatie tussen de toepassing van 
meststoffen en de potentiële opbrengst wordt beschreven in het volgende diagram. 

Precisiebemesting wordt bereikt door vier basisprincipes toe te passen (de 4R's), voorgesteld door het IPNI, 
het International Plant Nutrition Institute. 

Deze principes zijn: het gebruik van de Right source, Right dosage, Right time en Right place.                   
(Juiste bron, de juiste dosering, juiste tijd en juiste plaats) 

Op deze manier kunnen we de opname door het groeisysteem maximaliseren, de verliezen verminderen 
evenals de negatieve impact op het milieu. Het is daarom nodig te weten welke voedingsstoffen er al in de 
bodem en de extra bronnen aanwezig zijn. 

 

 

DIA  8.  DE  4R-  S P E C IF I E K E  A A N B E V E L I N G E N  

Mondelinge uitleg: 

Enkele specifieke aanbevelingen voor de toepassing van de 4R's: 

- Wat en hoe? Gebruik bij fertigatie (fertilisatie en irrigatie) meststoffen die geschikt zijn voor deze 
techniek bijvoorbeeld N nitric. Controleer de kalibratie van de meststoffen, volgens de specificaties. 
 

- Waar? Voeg voedingsstoffen zo dicht mogelijk op absorberende wortels toe, aangezien fosfor en 
kalium minder mobiel zijn dan N. 
 

- Hoeveel? Het is noodzakelijk om vooraf de balans te zoeken tussen de input en output van 
voedingsstoffen om zo de juiste doseringen te bepalen  
 

- Wanneer? Het wordt aanbevolen om de toepassing van meststof te splitsen wanneer dat mogelijk is. 

  



DIA  9.  GE V O L G E N  V A N  S L E C H T E  B E M E S T I N G  

Mondelinge uitleg: 

De gevolgen van slechte bemesting zijn divers. De meest voorkomende zijn bodemerosie, verzilting en 
bodemverontreiniging: 

- Erosie veroorzaakt verlies van landbouwgrond. In Spanje kent 50% van de landbouwgrond een middelhoog 
risico op erosie 

- Verzilting wordt veroorzaakt door sommige meststoffen die hoge niveaus van potentieel schadelijke zouten 
bevatten 

- Wanneer te veel meststoffen worden gebruikt, kunnen ze waterverontreiniging veroorzaken in rivieren, 
zeeën, watervoerende lagen (bijv. zand) en ondergrondse putten.  

 
Het is bovendien nodig om rekening te houden met de invloed van essentiële voedingsstoffen op de 
gezondheid van planten en hun gevoeligheid voor ziekten. Planten die lijden aan voedingsstress zullen 
vatbaarder zijn voor ziekten dan planten die voldoende voeding krijgen en toleranter of beter bestand zijn 
tegen ziekten.  

Houd er rekening mee dat dezelfde voedingsstof de uitbraak van de ene ziekte kan verminderen en die van 
andere ziektes kan verhogen. 

De beschikbaarheid van voedingsstoffen hangt af van de toepassing van niet alleen de juiste meststoffen maar 
ook van landbouwmethodes, zoals het bleken van de grond om de pH aan te passen, irrigatie, organische 
aanpassingen, grondbewerking enz.

Interview: Een boer die de gevolgen van een 
slechte bemesting met echte beelden laat zien. 

 

 

DIA  10.  B I J D R A GE N  A A N  E E N  E F F I C I Ë N TE R  G E B R U I K  V A N  V O E D I N G S S T O F F E N  

Mondelinge uitleg: 

Voor een energie-intensieve industrie als de kunstmestindustrie zal dit alles op veel gebieden grote gevolgen 
hebben vooral in de koolstofsector, maar het kan ook kansen bieden. Wil Europa groen worden in zowel 
industrie als landbouw dan is het belangrijk dat de Europese kunstmestindustrie efficiënt en innovatief wordt.  

De nieuwe hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid bevordert ecoregelingen die betrekking 
hebben op landbouwmethodes die geschikt zijn voor het aangaan van de uitdagingen die in de Green Deal aan 
de orde komen. 

Video inbegrepen: De Europese Green Deal. 

 

 

  



DIA  11.  DU U R Z A M E  T E E L TS YS T E M E N  

Mondelinge uitleg: 

Er bestaan verschillende productiesystemen in de landbouw met speciale gevoelswaardes die moeten voldoen 
aan de regels die door de regelgevers zijn opgesteld. 

Kwetsbare zones zijn zones waarvan de filtratie kan leiden tot overtollige nitraten in watervoerende lagen, 
Hiermee moet extra rekening worden gehouden. 

- Als eerste kan geïntegreerde productie worden overwogen in een kwetsbare zone. Dit maakt het gebruik van 
chemische meststoffen mogelijk waarbij altijd vooraf een maximumlimiet wordt vastgesteld voor de totale 
bijdrage van N/ha in elk gewas. 

- Een tweede systeem dat zich in Spanje duidelijk uitbreidt, is de biologische landbouw. De Europese 
regelgeving wordt herzien, waardoor meststoffen van organisch afval en bijvoorbeeld mineralen zoals 
natuurlijk fosfaat of kaliumsulfaat mogelijk zijn. (GELIEVE AAN TE PASSEN AAN ELK LAND) 

- Ten slotte kan precisielandbouw worden toegepast dat rekening houdt met de ruimtelijk variabiliteit op 
percelen van hetzelfde bedrijf. De huidige digitale technologieën maken een variabele toepassing van 
meststoffen mogelijk, afhankelijk van de specifieke behoeften van elk punt, afgeleid van klimatologische 
omstandigheden in de landbouw. 

Interview: Een boer die geïntegreerde productie 
en biologische productie uitlegt.  

 

DIA  12.  E E N  V O O R B E E L D  V A N  D U U R Z A A M  TE E L T S Y S TE E M :  CO N S E R V A T I E L A N D B O U W  (CA)  

Mondelinge uitleg:  

Om te illustreren wat een duurzaam systeem is: 

Rationele bemesting kan niet los worden gezien van bodembescherming. 

Behoudende landbouw is een systeem dat het verlies van landbouwgrond kan voorkomen tijdens het 
regenereren van aangetaste grond. 

Het is gebaseerd op drie fundamentele beginselen: 

- Minimale mechanische aantasting van de bodem (d.w.z. niet-werkende teelt) door het rechtstreeks storten 
van zaden en meststoffen. Dit vermindert bodemerosie en behoudt organisch materiaal in de bodem. 
 

- Biologische bodembedekking met gewasresten of dekgewassen. Een beschermende laag vegetatie verwijdert 
onkruid, behoudt bodemvocht en voorkomt verdichting. 
 

- Diversificatie van soorten door associaties en sequenties (DNA-analyse) van gevarieerde gewassen.  Dit 
bevordert een verscheidenheid aan flora en fauna die bijdraagt aan de cyclus van voedzame elementen. 

Interview: Een boer over de praktijk en de 
voordelen van CA. 

 

 

  



DIA  13.  GE M E E N SC H A P P E L I J K  LA N D B O U W B E LE ID :  VO O R B E E L D E N  V A N  C O N D I T I O N A L I T E I T  

We kunnen enkele voorbeelden van conditionaliteit noemen die worden afgeleid uit de toepassing van de 
GLB-verordening die momenteel wordt herzien tijdens de onderhandelingen over het GLB na 2020: 
 

- De boerderij heeft een kunstmestregistratieboek en een registerboek van productie en mestbewegingen  
- Het bedrijf beschikt over voldoende watervoorraden en opslagcapaciteit voor de opslag van zowel kuilvoer als 

mest, of het is gerechtigd dit aan het bedrijf te onttrekken 
- De perioden waarin de toepassing van bepaalde soorten meststoffen verboden is, worden in acht genomen 
- De maximale hoeveelheden stikstofmeststoffen per hectare die door de regio's zijn vastgesteld, worden in 

acht genomen 
- Er worden geen meststoffen, mest en drijfmest toegepast op de landstroken in de buurt van waterlopen, 

afhankelijk van de breedte die door de regio's is vastgesteld 
- Minerale of organische stikstofmeststoffen worden niet toegepast op percelen met een bepaalde helling. 

 

 

 

DIA  14.  PR A K T I S C H E  A A N B E V E L I N G E N  V O O R  B E M E S T I N G  

De hierboven uiteengezette beginselen moeten worden aangevuld met een aantal aanbevelingen: 

Ten eerste: Door een analyse van bodem-, water- en planten kunnen we de optimale bemesting bepalen. 

Ten tweede: bemesting wordt geplanned, rekening houdend met alle factoren. In het geval van stikstof is het 
noodzakelijk om de maximale behoeften van N voor elk gewas te kennen en een bemestingsplan uit te voeren 
met daarin opgenomen alle bronnen die N leveren. 

- Ten eerste het mineraal N in de bodem 
- De N die gemineraliseerd uit organische bronnen wordt gewonnen (organische bodemstof, oogstrestanten) 
- Biologische fixatie van N 
- Mogelijke input van irrigatiewater 
- Stikstof uit meststoffen van welke aard dan ook. 

Het derde principe is: rekening houden met vruchtwisselingen om het bemestingsplan te bepalen. 

Ten vierde: de uitvoering van de instandhoudingspraktijken die we hieronder zullen noemen. 

Ten vijfde: het kennen en respecteren van de voorschriften ter bescherming tegen nitraatverontreiniging. 

Stikstofmeststoffen mogen dus niet worden toegepast op een wettelijk vastgestelde afstand tot 
waterlichamen, natuurlijke waterlopen en watervoerende punten (putten en andere). 

Tot slot moeten we de code voor landbouwpraktijken (COGAP) respecteren voor het gebruik van stikstof en 
ureum op elk grondstuk. Ook dienen we rekening te houden met de voorwaarden die in het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn vastgesteld. 

 

  



DIA  15.   

"De regering van jouw land heeft verdere richtlijnen en aanbevelingen vrijgegeven, in de meeste 
gevallen de ontwikkeling van de wetgeving van de Europese Unie" 

Begeleidend materiaal:  

Een voorbeeld van praktische aanbevelingen van de Spaanse regering. 

 

 

DIA  17.  S A M E N V A T T I N G  

Meststoffen zorgen ervoor dat voedende elementen die planten opnemen ook weer worden aangevuld in de 
bodem zodat gewassen de voedingsstoffen die ze nodig hebben te allen tijde beschikbaar hebben. 

Er bestaat geen uniforme formule voor rationeel bemesten in alle gebieden. De 4R regeling helpt ons het 
"wat”, “hoeveel”, “wanneer" en "waar" van een rationele bemesting inzichtelijk te maken. 

Deze basisbeginselen blijven van belang hoewel praktische aanbevelingen afhankelijk zijn van de context en de 
regelgeving tegen verontreiniging. 

Een goede planning is fundamenteel in alle teeltsystemen evenals de integratie van bemesting in een 
behoudend landbouw concept. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIFE  L IBERNITRATE BEWUSTMAKINGSPROGRAMMA;  MODULE 2:  DE 

NITRAATRICHTLIJN EN KWETSBARE ZONES.   
 

KO PPE L ING  NAAR POWERPOINT-M OD U LE 2  
 

D IA 'S  MO DULE  2  
 

DIA  1.  DE  N I T R A A T R I C H T L I J N  E N  K W E T SB A R E  Z O N E S .  DE  A A N P A K  V A N  B E S M E T  W A T E R  

Presentatie van de module door de trainer. 

 

 

DIA  2.  WA T  G A A N  W E  LE R E N  

Mondelinge uitleg: 

In deze eenheid bespreken we:  

- De doelstellingen van de nitraatrichtlijn van de Europese Unie 
- Het concept Nitraat- Kwetsbare Zones (Nitrate Vulnerable Zones) (NVZ) 
- Of een perceel onder een NVZ valt 
- De basisprincipes van bemesting in een aangedaan gebied. 

 

 

DIA  3.  HE T  P R O B L E E M  V A N  N I T R A T E N  

Mondelinge uitleg: 

Eén van de belangrijkste problemen van de intensivering van de opbrengsten in zowel de landbouw als de 
veeteelt is de verontreiniging van grondwater en oppervlaktewater (rivieren, meren, riviermondingen en 
andere binnen- en oppervlaktewateren) door nitraten uit meststoffen en andere landbouwproductiefactoren. 

 

 

DIA  4.  WA N N E E R  O N T S T A A T  E R  B E S M E T T I N G ? 

Mondelinge uitleg: 

Waar begint kunstmestbesmetting?  

- Soms overschrijden we de hoeveelheden die nodig zijn en zijn gewassen niet in staat om alle voedingsstoffen 
op te nemen 

- Soms zorgen water of wind ervoor dat de meststoffen al verdwijnen van het grondoppervlak voordat ze 
kunnen worden opgenomen.  

In deze gevallen kunnen overtollig stikstof en fosfaten infiltreren in het grondwater of in waterlopen belanden. 
Deze overbelasting van voedingsstoffen veroorzaakt de eutrofiëring (overmatige voedselrijkdom) van meren, 
reservoirs en vijvers en resulteert in een explosie van algen die de ontwikkeling van andere waterplanten en 
dieren aantast maar ook een probleem voor de volksgezondheid is.  



Er zijn verschillende oplossingen voor deze problemen: de eerste is het implementeren van kostbare 
zuiveringssystemen met de bedoeling het verlies aan biodiversiteit in ecosystemen te verminderen de andere 
is het toepassen van circulaire economie om natuurlijk kapitaal te behouden, hulpbronnen te optimaliseren en 
emissies te verminderen. 

 

Interview: Een deskundige die het probleem van 
de overmaat van nitraten in een bepaald gebied 
uitlegt. 

 

 

DIA  5.  S I T U A T I E  I N  E U R O P A  

Mondelinge uitleg: 

In sommige delen van Europa is verontreiniging, veroorzaakt door pesticiden en meststoffen die in de 
landbouw worden gebruikt, één van de belangrijkste oorzaken van slechte waterkwaliteit. (Water voor 
landbouw, Europees Milieuagentschap). 

Op Europees niveau publiceert de Commissie verslagen over de tenuitvoerlegging van de nitraatrichtlijn. Zij 
tonen aan dat, hoewel de gerapporteerde gegevens in sommige landen enigszins zijn verbeterd, 
nitraatverontreiniging nog een groot probleem blijft. Er moet nog veel worden gedaan om de situatie te keren.  

De gemiddelde veedichtheid bedraagt meer dan 2 vee-eenheden per hectare in verschillende Europese 
landen. Bijna alle Europese landen hebben een overschot aan stikstof, waarvan 7 landen een overschot van 
meer dan 50 kg/ha! 

In termen van grondwater noteren Malta, Duitsland en Spanje de meeste grondwaterstations met meer dan 
50 mg nitraat per liter. Aan de andere kant bevinden zich Ierland, Finland en Zweden, met zeer lage 
concentraties. 

 

DIA  6.  "HE T  H A R T  V A N  D E  GR E E N  DE A L" .  DE  FA R M  TO  FO R K  S T R A T E G Y .  WA T  ST R E E F T  D E  

E U R O P E S E  UN IE  N A  

Mondelinge uitleg: 

In mei 2020 heeft de Europese Commissie haar Farm-to-Fork-strategie gepubliceerd waarin een overgang naar 
een duurzaam voedselsysteem wordt voorgesteld. 

Deze strategie erkent dat de overmaat aan voedingsstoffen in het milieu een belangrijke bron is van lucht-, 
bodem- en watervervuiling en dat het een negatieve impact heeft op biodiversiteit en klimaat. 

In het document wordt voorgesteld dat de Europese Commissie actie zal ondernemen: 

- Nutriëntenverliezen moeten met ten minste 50% verminderen, zonder de bodemvruchtbaarheid te 
veranderen 

- Het gebruik van meststoffen moet verminderen met ten minste 20% in 2030. 

Deze doelstellingen maken deel uit van de inzet van de Unie voor een gezonder en duurzamer EU-
voedselsysteem, de hoeksteen van het zogenaamde Europees Groenpact. 

Video ingevoegd: EU Farm to Fork-strategy 

 

 

 



DIA  7.  DO E L S T E L L I N G E N  V O O R  2030 

Mondelinge uitleg: 

Het gebruik van pesticiden in de landbouw draagt bij aan de vervuiling van bodem, water en lucht. 

- De Commissie zal maatregelen nemen om het gebruik van chemische en gevaarlijke pesticiden met 50% 
te verminderen 

- Resistentie tegen antibiotica (AMR- Antimicrobiële Resistentie) door het gebruik van antimicrobiële 
stoffen in de gezondheid van mens en dier leidt jaarlijks tot naar schatting 33.000 mensendoden in de EU 

- De Commissie zal de verkoop van antimicrobiële stoffen voor landbouwhuisdieren en gebruik in de 
aquacultuur met 50% verminderen 

- Biologische landbouw is een milieuvriendelijke aanpak die verder moet worden ontwikkeld 
- De Commissie zal de biologische landbouwsector van de EU helpen groeien, met als doel dat tegen 2030 

25 % van de totale landbouwgrond voor biologische landbouw wordt gebruikt. 

Een algemene reductiedoelstelling van nutriëntenverlies tot 50% is een eerste stap, maar we mogen niet 
vergeten dat grondwatervervuiling een lokaal of regionaal fenomeen is. De volledige tenuitvoerlegging van de 
nitraatrichtlijn moet ervoor zorgen dat de niveaus in alle regio's in Europa worden nageleefd. 

Te hoge nitraatgehaltes in het grondwater, dat wordt gebruikt voor de productie van drinkwater, kosten 
drinkwaterleveranciers honderden miljoenen euro's extra zuiveringskosten. 

De Commissie heeft het voornemen om het excessieve gebruik van antimicrobiële stoffen in de 
diergezondheidszorg te verminderen aangezien deze terug te vinden zijn in de drinkwatervoorraden. 

De strategie moet niet beperkt blijven tot waterkwaliteit, maar ook tot de hoeveelheid water die gebruikt 
wordt. In het licht van de gevolgen van de klimaatverandering en de steeds terugkerende droogte moet 
overmatige wateronttrekking voor irrigatiedoeleinden worden vermeden, omdat lokale problemen voor 
veiligheid van de drinkwatervoorziening te voorkomen. Teruggewonnen water uit waterzuivering kan worden 
gebruikt om landbouwgrond te irrigeren in geval van watertekorten. 

Link:  

Van boerderij tot vork: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-
deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_es. 

 

 

DIA  8.  HO E .  DE  E U R O P E S E  R I C H TL I J N  

Mondelinge uitleg: 

Al tientallen jaren streeft de Europese Unie ernaar de waterverontreiniging door nitraten van agrarische 
oorsprong te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Het instrument voor de duurzaamheid 
van de landbouwbedrijven en de voorwaardenbepalingen van het GLB moeten ervoor zorgen dat de 
doelstellingen van de nitraatrichtlijn overal in Europa volledig worden nageleefd. 

De nitraatrichtlijn (Richtlijn 91/676) is een integraal onderdeel van de Kaderrichtlijn Water (KRW) één van de 
belangrijkste instrumenten voor bescherming van water tegen landbouwdruk.  

De richtlijn dwingt lidstaten de volgende stappen te nemen:  

1. Controleer de nitraatconcentraties en de trofische toestand in verschillende watermassa’s 
2. Bepaal welk water is verontreinigd of welk water het risico op verontreiniging loopt 
3. Zones aanwijzen die kwetsbaar zijn voor nitraten 
4. Vaststellen van in de lidstaten vrijwillig uitgevoerde gedragscodes voor goede landbouwpraktijken 
5. Stel verplichte actieprogramma's op voor nitraatgevoelige gebieden of het hele nationale grondgebied 
6. Herzie het beleid van aanwijzing van nitraatgevoelige gebieden en actieprogramma's ten minste om de 

vier jaar 
7. Dien bij de Commissie, om de vier jaar, een statusverslag in over de uitvoering van de richtlijn.   



Meer recentelijk verdiept de Farm-to-Fork (F2F) -strategie zich in het voorstellen van regelgevende en niet-
regelgevende initiatieven, met gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid als belangrijkste instrumenten 
ter ondersteuning van het nieuwe duurzame model dat door de Europese Commissie is gepresenteerd. 

 

 

DIA  9.  DE  NVZ' S .  WA T  I S  E E N  N I T R A A T G E V O E L I G E  Z O N E?  

Mondelinge uitleg: 

Hoewel het uitlogen van veeteelt en industriële of stedelijke lozingen relatief eenvoudig te matigen is, 
aangezien dat meestal afkomstig is van specifieke bronnen, wordt het uitlogen van nitraten uit agrarische 
bronnen als moeilijker te controleren en te voorkomen beschouwd. 

Daarom definieert de richtlijn kwetsbare zones als: 

Land waarvan de afvoer in de getroffen wateren uitmondt, of dat, als geen actie wordt ondernomen, 
kan worden aangetast door nitraatverontreiniging uit agrarische bronnen.  

In het geval dat een kwetsbaar gebied wordt aangewezen, is de richtlijn over het algemeen gericht op 
bemesting met mest van minder dan 170 kg stikstof per hectare, waarbij de lidstaten afwijkende waardes op 
gerechtvaardigde wijze kunnen vaststellen.  

In de afgelopen drie decennia zijn in de hele EU-tientallen nitraatgevoelige zones (NVZ's) aangewezen, met als 
doel het probleem beter beheersbaar te maken. 

 

Links: 

Nederland 

Deze gebieden zijn opgenomen in het register van beschermde gebieden van het stroomgebieds-beheersplan. 
Eems, Rijndelta, Schelde en Maas. Op onderstaande pagina kun je zowel de beheersplannen als de 
maatregelen downloaden. 
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/2016-2021/ 

Kaderrichtlijn water: 
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/ 

De Nederlandse Waterwet: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/2021-01-01 

Wet ammoniak en veehouderij: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0013402/2017-01-01/#Artikel2 

 

DIA  10.  CA SE  S TU D Y  V O O R  D E  T E N U I TV O E R L E GG IN G  V A N  D E  N I TR A A T R I C H T L I J N  

Specifieke EU-regelgeving voor Nederland: 

Link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601888425032&uri=CELEX:32020D1073 

Een case study van de regio Lombardije (Italië): 

Document: Musacchio, A., Re, V., Mas-Pla, J. et al. EU-nitraatrichtlijn, van theorie tot praktijk: 
milieueffectiviteit en invloed van regionaal bestuur op de prestaties ervan. Ambio 49, 504-516 (2020). 
https://doi.org/10.1007/s13280-019-01197-8 

 



DIA  11.  KA A R T  V A N  NVZ' S  IN  D E  EU 

Mondelinge uitleg: 

In plaats van specifieke gebieden aan te wijzen, kunnen de lidstaten besluiten hun hele landbouwgebied op te 
nemen in actieprogramma's, zoals dat al gebeurt in landen als Oostenrijk, Denemarken, Duitsland, Ierland of 
Nederland.  

Voor 61% van de landbouwgronden van de Europese Unie bestaan verplichtingen om tot een evenwichtige 
bemesting te komen. Er zijn echter nog steeds gebieden met potentiële waterverontreiniging die niet zijn 
opgenomen in een kwetsbare zone. De kaart van bovenstaande toont het huidige gebied onder NVZ- en 
grondwatermeetstations met een gemiddelde nitraatconcentratie van meer dan 50 mg/L. De door de lidstaten 
voor de aanwijzing van kwetsbare gebieden gebruikte criteria kunnen andere parameters omvatten dan de 
gemiddelde jaarlijkse concentratie. 

 

 

DIA  12.  VO O R B E E L D :  S I T U A T I E  I N  S P A N J E  

Mondelinge uitleg:  

De Europese richtlijn is opgenomen in de Spaanse rechtsorde bij Koninklijk Besluit  261/1996,  van 16 februari, 
bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen. 

In het Koninklijk Besluit en de daaropvolgende wijzigingen worden de criteria vastgesteld om te bepalen welke 
wateren door nitraatverontreiniging worden getroffen. Hierin is ook de verplichting om kwetsbare gebieden 
aan te wijzen opgenomen.  

Ook wordt bepaald dat de Gemeenschappen één of meer gedragscodes moeten ontwikkelen waarvan de 
toepassing vrijwillig is in gebieden die als niet-kwetsbaar zijn aangemerkt. Het doel is besmetting met nitraten 
van agrarische oorsprong te voorkomen.  

We tonen de kaart die voortvloeit uit de aanduidingen van kwetsbare zones door een autoanalyzer (AAC's), die 
periodiek worden bijgewerkt.  

De in Spanje genomen maatregelen worden echter nog steeds onvoldoende geacht door de Europese 
Commissie. Volgens haar moet Spanje: 

- De stabiliteit van het nitraatbestrijdingsnet waarborgen 
- Nitraatgevoelige zones herzien en nieuwe zones in verschillende regio's aanwijzen 
- Alle noodzakelijke verplichtingen uit nitraatactieprogramma's voor meerdere regio's evenals aanvullende 

maatregelen of versterkte maatregelen nemen 
- Extra eutrofiëringsmaatregelen (maatregelen tegen overmaat van nutriënten) nemen in het hele land. 

 

 

DIA  13.  HO E  W O R D T  E E N  Z O N E  A A N G E W E Z E N  A L S  K W E T SB A A R ? 

Mondelinge uitleg: 

Volgens Koninklijk Besluit 261/1996 moeten eerst worden bepaald welke waterlichamen het betreft. De 
bevoegdheid hiervoor wordt door de regering van Spanje aangewezen. In het geval van binnenwateren zijn dat 
gezamenlijke gemeenschappen en in alle andere gevallen de autonome gemeenschappen. 

Hierin tellen mee: 

- Zoetwatermassa's met een concentratie van meer dan 50 mg/l nitraten of met de neiging de limiet te 
overschrijden 

- Zoetwatermassa's, estuaria, kustwateren en zeewater die eutrofisch zijn of een eutrofische neiging hebben. 



Autonome gemeenschappen wijzen kwetsbare zones in hun gebieden aan volgens de definitie voor territoriale 
gebieden waaruit afvloeiing of lekkage van de nitraatverontreiniging de kwaliteit van het water negatief 
beïnvloedt of kan beïnvloeden.  

Zoals we hebben vermeld, wordt de richtlijn van NVZ continu bijgewerkt.  Zoals we in rapporten van de 
Europese Commissie zien, zijn de inspanningen die zijn geleverd in Spanje, zoals voor het geval van Aragon net 
zoals in andere Europese landen, nog steeds onvoldoende om nitraatverontreiniging te beheersen. 

 

DIA  14.  HO E  W E E T  IK  O F  M I J N  B O E R D E R I J  I N  K W E T S B A A R GE B I E D  S T A A T ?  (SP A A N S  V O O R B E E LD )  

Mondelinge uitleg: 

Geografische informatie over kwetsbare gebieden is te vinden in het GEO-portaal IDEE (space data 
infrastructure) dat wordt onderhouden door de ministeries van Landbouw en Ecologische Transitie. 

Bovendien, om erachter te komen of je boerderij zich in een kwetsbare zone bevindt, heb je toegang tot de 
SIGPAC (Sistemas de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas) viewer pagina op de FEGA (Fondo Español 
de Garantía Agraria) website, waar je de opstallen en de informatie van een perceel kan vinden. In Nederland 
liggen deze gegevens ter inzage bij Overheid.nl of bij de provincies. 

Te bezoeken: 

(SP)   SIGPAC-viewer  

(SP)    http://sigpac.mapama.gob.es/fega/visor/ 

(NED) https://data.overheid.nl/dataset/bb152f3d-ac17-4bd7-90fc-d5d17f55dd5f 

 

 

DIA  15.  AA N B E V E L I N G E N  V O O R  H E T  B E R E I K E N  V A N  D O E L E N  

Mondelinge uitleg: 

De getroffen landbouwers moeten bemestingsplannen ontwikkelen die rekening houden met alle stikstofinput 
in het gewas, zoals nitraten in irrigatiewateren of de overblijfselen van eerdere gewassen om te voorkomen 
dat er te veel stikstof in gewassen wordt aangetroffen. 

Onder de verplichte regels in kwetsbare zones valt het invullen van een registratie van percelen van 
meststoffen (voorbeeld inbegrepen) natuurlijk rekening houdend met de Code of Good Practice 
(https://unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/Publications/Ammonia_SR136_28-4_HR.pdf) die op elk 
gebied van toepassing is. 

Daarnaast zijn andere aanbevelingen voor de betrokken landbouwers: 

1. Analytische monitoring van het bemestingsprogramma  

2. Voer vruchtwisseling uit in akkerbouwgewassen bestaande uit peulvruchten, groene meststoffen plus de 
toepassing van de toegestane mest 

3. Pas natuurbehoudpraktijken toe 

4. Pas bij het gebruik van directe planttechnieken en minimale arbeid bij voorkeur microgranulaire meststoffen 
toe als aanvulling op traditionele meststoffen. Ze bevorderen de homogene groei van gewassen en zijn 
ontworpen voor lokalisatie en gebruik in lagere doses. Interview/ Case study van langzame release meststof 
op boom gewassen-Video demo  

5. Leer de samenstelling van irrigatiewater kennen om de dosis van de gebruikte meststoffen te berekenen. 
Fertigation is een interessant alternatief. Video demo. Interview met een expert over de voordelen van 
fertigation. 



DIA  16.  E N K E L E  E C O - P R O G R A M M A 'S  V A N  H E T  GL B  O M  D E  E F F I C I Ë N T I E  E N  D U U R Z A A M H E ID  T E  

V E R B E T E R E N  

Mondelinge uitleg: 

In het kader van de nieuwe strategische plannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid zullen nieuwe 
milieuregelingen worden gesteund. De volgende eco-regelingen zijn interessante voorbeelden van dit beleid.  

Link: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/sustainability/economic-sustainability/cap-
measures_nl 

 

DIA  17.  JU R I D I SC H  K A D E R  (SP A A N S V O O R B E E LD )  

Mondelinge uitleg: 

De EU heeft voor elk land een solide wetgevingskader ontwikkeld: 

In deze dia vatten we de belangrijkste wettelijke regels samen waarmee rekening moet worden gehouden met 
betrekking tot kwetsbare gebieden. Naar Spaans voorbeeld en de Valenciaanse Gemeenschap. 

Documenten: 

Richtlijn 91/676/EEG betreffende de bescherming van water tegen verontreiniging veroorzaakt door 
nitraten die in de landbouw worden gebruikt. 

Koninklijk Besluit 261/1996 van 16 februari over de bescherming van water tegen verontreiniging door 
nitraten uit agrarische bronnen (BOE 61 van 11.01.1996).  BOE-Spaans Officieel Bulletin. 

Orde 10/2018, van het ministerie van Landbouw, Milieu, Klimaatverandering en Plattelandsontwikkeling, over 
het gebruik van stikstofmeststoffen op boerderijen van de Valenciaanse Gemeenschap (DOGV 7.03.2018).  
Publicatieblad van de Gemeenschap van Valencia 

Decreet 86/2018 van 22 juni van de Consell, die gemeenten aanwijst als gebieden die kwetsbaar zijn voor 
verontreiniging van water door nitraten uit agrarische bronnen in de Valenciaanse Gemeenschap (DOGV 
5.07.2018). 

 

 

DIA  18.  CO N C L U S I E S :  BO E R E N  H E B B E N  S T E U N  N O D I G  

European Green Deal: Europese Green Deal: deze strategie sluit aan bij het streven naar nulverontreiniging, 
klimaatveranderingsdoelstellingen en een strategie voor een circulaire economie. 

Boeren hebben steun nodig in deze complexe overgangsfase. De F2F-strategie wijst er terecht op dat het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) het instrument hiervoor is. 

 

 

 

 

 

 

 

  



DIA  19.  S A M E N V A T T I N G  

Mondelinge uitleg: 

In deze les hebben we kennis gemaakt met gebieden die kwetsbaar zijn voor nitraatverontreiniging. 

De toewijzing van de titel ‘kwetsbaar gebied’ is een direct gevolg van de nitraatrichtlijn die de kwaliteit van 
watervoerende stoffen verbetert. 

De aanwijzing van kwetsbare gebieden wordt bijgewerkt, afhankelijk van de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het beleid. 

Deze aanwijzing vereist het in aanmerking nemen van de Gedragscode, die tot doel heeft de landbouwsector 
de nodige informatie ter beschikking te stellen om rationele landbouwactiviteit uit te voeren. 

 

 

 VO O R  M E E R  I N F O R M A T I E  

Verdere lezingen: 

Huygens, D., Orveillon, G., Lugato, E., Tavazzi, S., Comero, S., Jones, A., Gawlik, B. en Saveyn, H., Technische 
voorstellen voor een veilig gebruik van verwerkte mest boven de drempel die is vastgesteld voor 
nitraatgevoelige zones bij de nitraatrichtlijn (91/676/EEG), 30363 EUR EN, Publikatiebureau van de Europese 
Unie, Luxemburg, 2020, ISBN 978-92-76-21539-4 (online),978-92-76-21540-0 (print), doi:10.2760/373351 
(online), 10.2760/984729 (print), JRC121636. 

 

Praktische gids voor de rationele bemesting van gewassen in Spanje: 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/publicaciones/01_FERTILIZACIÓN(BAJA)_tcm30-57890.pdf 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/publicaciones/02_FERTILIZACIÓN(BAJA)_tcm30-57891.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIFE  L IBERNITRATE BEWUSTMAKINGSPROGRAMMA;  MODULE 3:  BEPALING VAN 

STIKSTOF IN DE BODEM.  
 

KO PPE L ING  NAAR POWERPOINT-M OD U LE 3.  
 

D IA 'S  NAAR M OD ULE  3  
 

DIA  1.  BE P A L I N G  V A N  S T I K ST O F  I N  D E  B O D E M  

Presentatie van de module door de trainer. 

 

 

DIA  2.  WA T  G A A N  W E  LE R E N  

Mondelinge uitleg: 

Het verbeteren van stikstofmeststoffen bespaart kosten en vermindert de waterverontreiniging door nitraat.  

In deze les leer je de basisprincipes voor een juiste diagnose van de noodzaak van bemesting om 
gewasvoeding te optimaliseren en economische en milieuproblemen te voorkomen. 

 
 

DIA  3.  S T I K S T O F B A LA N S  

Mondelinge uitleg: 

De Stikstofbalans beoordeelt het aanbod van stikstof door de bodem en de vraag voor de teelt. Het is een 
methode om de stikstofdynamiek in productiemiddelen te kwantificeren en winsten, verliezen en 
transformaties van het element in het systeem te simuleren, zoals we in dit schema zien. 

De stikstofbalans beoordeelt het aanbod van stikstof door de bodem en de vraag voor teelt. Het is een van de 
meest geaccepteerde methoden om de stikstofdynamica in de grond te kwantificeren en de balans simuleert 
processen van winst, verlies en transformaties van stikstof in het systeem, zoals we in dit schema zien. 

In veel gewassen is bodemmineraal N (voornamelijk nitraat) een van de belangrijkste elementen.  

Een belangrijke stap voor een betere stikstofbemesting is het meten van het nitraatgehalte in de 
bodem voorafgaand aan de teelt.  

De analyse van bodemnitraat compenseert de meeste landbouwers echter niet economisch. 

Als nauwkeurige bemestingsaanbevelingsstrategieën worden ontwikkeld om te beoordelen of N-saldi positief 
of negatief zijn, kunnen betere prestaties worden verwacht.  

Video: Hoe balanceert stikstof in de bodem? 

 

  



DIA  4.  WA T  IS  B A L A N S  P L A N T E N V O E D I N G ? 

Mondelinge uitleg: 

De groei van de plant wordt bepaald door de beperkende factor en niet door het totaal van de beschikbare 
middelen. Eén voedingsstof alleen kan de opbrengst niet garanderen. Het evenwicht tussen de 
voedingsstoffen is essentieel om opbrengsten te garanderen op basis van het potentieel van de gewassen. 

Link: https://www.fertilizerseurope.com/fertilizers-in-europe/balanced-plant-nutrition/ 

 

 

DIA  5.  WA T  A L S  E R  TE  V E E L  S T I K S T O F  IN  P L A N T E N  Z I T ? 

Mondelinge uitleg: 

- Het verzadigen van de bodem met hoge stikstofniveaus verbetert de plantengroei NIET 
- Overtollige stikstof veroorzaakt snelle bladgroei dus andere planten ontwikkelen zich minder 
- Hoge stikstofniveau’s verhogen de hoeveelheid minerale zouten in de bodem, zodat groeibladeren kunnen 

worden verbrand 
- Extra stikstof spoelt uit de bodem en veroorzaakt grondwaterverontreiniging 
- Je kunt geld verliezen! 

Interview: Expert praten over de gevolgen van 
overmatige hoeveelheden voedingsstoffen in de 
bodem.  

 
 

DIA  6.  HO E  B E R E K E N  E N  O P T I M A L I S E E R  J E  D E  B E H O E F T E  A A N  S T I K ST O F M E S T ST O F ? 

Mondelinge uitleg: 

In de afgelopen twee decennia wordt er in veel landen steeds meer van uitgegaan dat men het beste in de 
voedingsbehoeften van planten kan voorzien door geïntegreerd gebruik te maken van verschillende 
voedingsbronnen voor planten. Een geïntegreerd plantenvoedingssysteem (IPNS) of geïntegreerd 
nutriëntenbeheer (INM) maakt het mogelijk om het beheer van plantenvoeding en bodemvruchtbaarheid in 
landbouwsystemen aan de kenmerken van de locatie aan te passen door gebruik te maken van combinaties 
van organische, minerale en bio-meststoffen om aan zowel de behoefte aan voedselproductie als de 
economische, ecologische en sociale levensvatbaarheid tegemoet te komen. 

Hieronder vind je een voorbeeld van de behoefte aan voedingsstoffen van sommige gewassen, afkomstig uit 
de gids voor geïntegreerd nutriëntenbeheer (FAO Fertilizer and Plant nutrition Bulletin).  

Document:  

Plantaardige voeding voor voedselzekerheid; gids voor geïntegreerd nutriëntenbeheer: 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/soilbiodiversity/Downloadable_files/fpnb16.pdf 

 

 

DIA  7.  WA T  H E E F T  H E T  GE W A S  I N  S P A N J E  N O D IG  

Mondelinge uitleg: 

De stikstofbehoefte varieert per teelt en productie.  



Stikstofbehoeften van verschillende gewassen voor "typische" producties kunnen worden gevonden in 
publicaties zoals "Guía práctica de la fertilización racional de los cultivos en España" (In Nederland kun je een 
gids voor de rationele bemesting van gewassen bijvoorbeeld hier of hier vinden). 

De stikstofbehoefte hangt af van soorten, variëteit, potentiële opbrengst en de kwaliteit van de oogst.  

Gedurende de hele groeicyclus wisselt die behoefte: 

Bij wintergranen is de stikstofbehoefte het grootst in de uitloopfase en gedurende de stengelverlenging terwijl 
bij boomgewassen de behoefte maximaal is tijdens de bloei en rijping van de vruchten. 

Interview: Een boer die praat over het 
belang van een bemestingsprogramma. 

 

 

DIA  8.  

Italië: 

Elk land heeft zijn eigen gids. 

 

 

DIA  9.  VO R M E N  V A N  ST IK ST O F A B SO R PT I E  

Mondelinge uitleg: 

De stikstofopname door planten vindt voornamelijk plaats in de vorm van nitraten: nitraation (NO3-) en in 
ammoniumvorm: ammoniumion (NH4 +). De meeste planten groeien beter als ze toegang hebben tot beiden. 

Wanneer beide vormen aanwezig zijn, zal de voorkeur voor de ene of de andere afhangen van de soort plant, 
de ontwikkeling van de plant, de fysiologische toestand en de eigenschappen van de bodem. 
 

In de meeste gevallen is het nitraatgehalte in de bodem veel hoger dan het ammoniumgehalte. 

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen nitraat en stikstof zelf. Nitraat is: NO3 - (d.w.z. naast N bevat 
het zuurstof en 22,6% stikstof). 

De vorm van stikstof kan worden onderscheiden in Nitraatstikstof (in de vorm van nitraat) en 
ammoniakstikstof (in de vorm van ammonium). In wezen neigt minerale stikstof overeen te komen met de 
som van stikstofzuur N en ammoniak N. 

Video: Stikstofabsorptie in planten. 

 

 

DIA  10.  BE L A N G  V A N  B O D E M A N A L Y S E  

Mondelinge uitleg: 

Bodemanalyse is een instrument voor het bepalen van het bodempotentieel van een plaats, regio of perceel.  

De term "chemische bodemanalyse" dekt, als het gaat om de beoordeling van de bodemvruchtbaarheid, de 
lading niet omdat niet het hele bodemprofiel/ de horizon wordt onderzocht maar slechts het materiaal dat 
zich in de ondiepste lagen heeft verzameld. 

Correcte bodembemonstering is een belangrijke factor in de bodemvruchtbaarheidsbeoordeling omdat het 
onmogelijk is om het volledige volume en/of gewicht van de akkerbouwlaag van een bodem te analyseren. 



DIA  11.  BO D E M D I A GN O S E  ST A P P E N  

Mondelinge uitleg: 

Om een goede vruchtbaarheidstest uit te voeren of een juiste diagnose te kunnen stellen, moeten we 
de volgende "stappen" doorlopen: 

- Veldbemonstering 
- Nauwkeurige chemische analyse 
- Interpretatie van de gegevens. 

 

 

DIA  12.  BE M O N S T E R I N GE N  

Mondelinge uitleg:  

De meest voorkomende methode voor stikstofdiagnose is de bepaling van het N-nitraatgehalte in de bodem. 

Vruchtbaarheidsdiagnose begint met het nemen van een goed bodemmonster. 

Wanneer en hoe vaak moet je de bodem bemonsteren? 

Dit zal afhangen van het doel van de analyse. Indien het doel is een gewas te bemesten, moet het moment van 
bemonstering zo dicht mogelijk bij de plantdatum liggen; als het doel is de ontwikkeling van de vruchtbaarheid 
van de locatie in kaart te brengen, moet de bemonstering elk jaar op hetzelfde tijdstip worden uitgevoerd. 

Algemene aanbevelingen zijn onder meer: 

- Neem monsters met boren op niet minder dan 20 punten (ideaal 50) 
- Neem proeven op elk punt in de lagen van 0 tot 30 cm en 30 tot 60 cm 
- Meng monsters van dezelfde diepte 
- Vermijd bemonstering op perceelranden, waar stapels voedsel, rollen, grond, enz. hebben gestaan 

maar ook plaatsen met erosieproblemen of waar veel dieren lopen 
- Zodra het monster is genomen, wordt het zo snel mogelijk naar een laboratorium gestuurd dat is 

ingeschakeld voor verwerking. 

Video: Korte video van veldbemonstering. 

 

 

DIA  13.  AN A L Y SE  

Mondelinge uitleg: 

Chemische analyse is de tweede stap. De methoden die moeten worden gebruikt dienen eenvoudig, snel en 
goedkoop te zijn.  

De keuze van de methode is gebaseerd op eerdere studies naar de relatie tussen de hoeveelheid nutriënt die 
door een extractiemiddel wordt onttrokken en de hoeveelheid nutriënt die door het gewas wordt opgenomen. 

De extractie omvat het toevoegen van een chemische stof aan het grondmonster. Bij extractie komen 
voedingsstoffen vrij die worden geadsorbeerd in de bodemdeeltjes. Bij adsorptie hechten de moleculen van 
een gas of vloeistof zich aan het oppervlak van een vaste stof of vloeistof en bedekken deze daardoor met een 
laagje. Sommige extractiemethoden zijn het meest geschikt voor specifieke bodemomstandigheden. Daarom 
kunnen verschillende laboratoria verschillende resultaten leveren voor hetzelfde bodemmonster. 

Het eindresultaat bij de implementatie van de juiste methodologie is een indicator of schatter van de 
beschikbaarheid van een bepaalde voedingsstof. 

 



Welke doelstellingen moet deze schatting bereiken? 

- Een overzicht geven van de beschikbaarheid van voedingsstoffen in de bodem 
- De kans voorspellen op respons op nutriëntenaggregaten 
- De basis geven voor een bemestingsprogramma 
- Bijdragen aan de zorg voor het milieu. 

Welke informatie geeft bodemanalyse ons? 

Zodra het bodemmonster is geanalyseerd, informeert het laboratorium ons over het resultaat. Uit deze 
bodemanalyse halen we twee groepen variabelen: 

- Variabelen die de beschikbaarheid van voedingsstoffen in de bodem schatten 
- Variabelen die de "productieve kwaliteit" van onze bodem schatten. 

Bodemanalyse kan worden beperkt tot karakterisering, met inbegrip van textuur, organische stof, pH, P, Ca, 
Mg, K, Na [Natrium]) of een volledige analyse met sporenelementen, elektrische geleidbaarheid en zwavel. 

De resultaten worden vaak uitgedrukt in eenheden van ppm of meq/100g. Ppm verwijst 
naar mg/kg. 

Video: Nauwkeurige chemische analyse bodemmonsters. 

 

 

DIA  14.  K J E L D A H L  M E T H O D E  

Mondelinge uitleg: 

Een veelgebruikte methode voor totale stikstofbepaling is Kjedahl.  

De methode is gebaseerd op de vertering en distillatie van stikstofhoudende verbindingen uit een 
bodemmonster bij hoge temperaturen. 

In de titratiefase wordt opgeloste ammoniak gemeten dat aangeeft hoeveel stikstof er in het oorspronkelijke 
monster aanwezig is. Afhankelijk van de wijze van inzameling tijdens distillatie wordt ammonium op twee 
manieren gewaardeerd: 

- Op te veel gemeten sterk zuur: er worden een basis(alkali) en rode methylindicator gebruikt  
- Op overtollig boorzuur niet gemeten zuur. De rode methyl en groene indicator van bromocresol 

worden gebruikt als indicator. 
 

 

DIA  15.  BA LA N S C O N TR O LE  O P  GR O N D GE B O N D E N  V E E H O U D E R I J E N  

Mondelinge uitleg: 

Grondgebonden veehouderijen kunnen een goed voorbeeld zijn van een circulaire economie. 

Bijvoorbeeld: in het geval van een veeteeltgebied zoals Galicië (Spanje) wordt geschat dat gemiddeld ongeveer 
60 kg stikstof per hectare achterwege kan blijven. 

Bij melkvee wordt de stikstofbalans berekend als het verschil tussen de ins (afkomstig van het voederen van 
bestaand vee, het aangekochte vee en de aangekochte meststoffen) en de verkochte melk en vee-
gerelateerde output. 

We kunnen de stikstofbehoefte inschatten, rekening houdend met wat het perceel zelf kan bieden op 
basis van: 

- Het gehalte organische stof in de bodem (meer organisch materiaal > minerale N) 
- Het vorige gewas: weide > gewas 



- De aanwezigheid van peulvruchten: klavers > grassen  
- Het gebruik: Begrazing > maaien 
- De geschiedenis en het type kunstmest: organische > minerale meststof 
- Zuurgraad (zure bodems hebben geen goede microbiële activiteit en kunnen daarom geen organische 

stof mineraliseren). 

De stikstof in de drijfmest "gedraagt" zich op twee manieren:  

- Langzame afgifte: van vleeskoeien, melkkoeien of varkens  
- Snelle afgifte: ammoniak (uit urine). 

 

Hoe en wanneer kan ik het beste met drijfmest bemesten om wel te profiteren van voedingsstoffen en niet 
te vervuilen? * 

Als het drassig is moet je vermijden het land op te rijden met de tank en de tractor omdat je dan de structuur 
van de bodem zullen vernietigen. We moeten proberen om de drijfmest aan het einde van de winter of in de 
vroege lente uit te rijden zodat we profiteren van ammoniakale stikstof en deze niet verloren zal gaan doordat 
het wegspoelt. De drijfmest wordt door boeren op verschillende manieren verwerkt zoals door inwerken in de 
grond of begraven (in het geval van renovatie van een weide) of uitrijden bij motregen. 

Na evaluatie van de gewasbehoeften kan een bemestingsprogramma worden gemaakt. We leggen graag uit 
hoe je een bemestingsprogramma kunt uitwerken. 

 

Interview: Een expert op het gebied van 
bemesting beantwoord de vraag "Hoe en 
wanneer is het het beste om te 
bemesten met drijfmest om optimaal te 
profiteren van voedingsstoffen en niet te 
vervuilen?". 

 

 

DIA  16.  S A M E N V A T T I N G  

Mondelinge uitleg: 

De Stikstof-balansmethode maakt het mogelijk om de behoefte aan N nauwkeurig te kwantificeren, vooral 
wanneer N-verliezen als verwaarloosbaar kunnen worden beschouwd.  

Ondanks de nauwkeurigheid bij het bepalen van de behoefte aan bemesting, maakt de variabiliteit die in veel 
gebieden wordt aangetroffen het niet mogelijk om voor elk jaar een vaste dosis kunstmest vast te stellen. 

Het is raadzaam om de hoeveelheid anorganische stikstof in de grond op het moment van planten te weten, 
evenals de N die tijdens het groeiseizoen wordt gemineraliseerd om de diagnose te verbeteren en de dosis 
kunstmest te optimaliseren. 

Bodembeoordelingen zijn nodig om bemestingsstrategieën te ontwikkelen die efficiënt gebruik van stikstof 
mogelijk maken en milieurisico's tot een minimum beperken. 

Succesvolle bemonstering, bodemanalyse en correcte interpretatie zijn nodig om voordelen te behalen. 

 
 
 

 

 



 

 

LIFE  L IBERNITRATE BEWUSTMAKINGSPROGRAMMA;  MODULE 4:  GOEDE 

LANDBOUWMETHODES (GAP'S).  
 

KO PPE L ING  NAAR POWERPOINT-M OD U LE 4.  
 

D IA 'S  NAAR M OD ULE  4  
 

DIA  1.  GO E D E  L A N D B O U W M E T H O D E S  (GA P' S ) .  VO O R W A A R D E N  V A N  H E T  N I E U W E  GLB   

Presentatie van de module door de trainer. 

 

 

DIA  2.  DE  K E R N  V A N  W E R E L D W I J D E  B O D E M PA R TN E R S C H A P PE N  

Mondelinge uitleg: 

In de landbouw is de tendens naar een grotere intensivering gepaard gegaan met een aanzienlijke toename 
van het gebruik van stikstof- en fosformeststoffen.  

Dit leidde tot buitensporige hoeveelheden nitraten en fosfaten in wateren en tot eutrofiëring (te veel voeding 
en algenvorming) in deze wateren. 

Als onderdeel van haar inspanningen om de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te verwezenlijken, 
heeft het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming het concept van neutraliteit 
van landdegradatie ontwikkeld. Hiermee moedigen ze een optimale mix van maatregelen aan om 
landdegradatie te voorkomen. 

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (afgekort FAO van Food and Agriculture 
Organization) heeft het Global Soil Partnership opgericht om duurzaam bodembeheer te bevorderen als 
middel voor voedselzekerheid en tegelijkertijd om het milieu te beschermen. 

Het partnerschap heeft vrijwillige richtlijnen voor duurzaam bodembeheer opgesteld. Hun rol is het 
begeleiden van strategische en contextspecifieke besluitvorming op het gebied van bodembeheer om grote 
bedreigingen aan te pakken zoals de onbalans van voedingsstoffen en voedingscycli, en de vervuiling van de 
bodem.  

De Internationale Gedragscode voor duurzaam gebruik en beheer van meststoffen is een belangrijk instrument 
voor de uitvoering van deze vrijwillige richtlijnen met bijzondere aandacht voor nutriënten-
onevenwichtigheden en bodemverontreiniging. 

Links: 

Verenigde Naties: Verdrag ter bestrijding van woestijnvorming:  
https://www.unccd.int/actions/achieving-land-degradation-neutrality 

Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties: 
http://www.fao.org/global-soil-partnership/about/why-the-partnership/en/ 

Intergouvernementeel Technisch Panel voor bodems:  
http://www.fao.org/3/ca5253en/ca5253en.pdf 



 

DIA  3.  HE T  P A D  N A A R  G R O E N E  A R C H I T E C T U U R  

Mondelinge uitleg: 

Landen van de Europese Unie volgen internationale richtlijnen, zoals de Ammoniak Kadercode, ontworpen 
door UNECE, ter ondersteuning van nationale adviescodes voor goede landbouwmethodes en bestrijding van 
ammoniakemissies.  

De EU draagt in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ook bij aan de vermindering van de 
verontreiniging van wateren door nitraten met diverse maatregelen waaronder verbeterde voorwaarden, 
ecoregelingen en goed management. 

Er wordt gewerkt aan de nieuwe groene architectuur van het GLB, dat het kader vormt van het onderzoek naar 
goede voorbeelden in deze module. 

Document: 

Kadercode goede landbouwmethodes voor het terugdringen van ammoniakemissies: 
https://unece.org/fileadmin/DAM/env/lrtap/Publications/Ammonia_SR136_28-4_HR.pdf 

 

 

DIA  4.  HE T  N I E U W E  GLB  (GE M E E N SC H A P P E L I J K  LA N D B O U W  BE LE ID )  

Mondelinge uitleg: 

De strategische plannen van het GLB voor de nieuwe programmeringsperiode zijn gebaseerd op verschillende 
niveaus van maatregelen die landbouwsystemen zullen helpen om duurzaam gebruik van land te waarborgen 
en de klimaatverandering te beperken. 

Er komen: 

- Verplichte regels, met nieuwe en verbeterde voorwaarden 

- Vrijwillige acties, omschreven in de milieuregelingen van pijler I en de milieumaatregelen van pijler II.  

We gaan de verplichte en vrijwillige aanpak onderzoeken. 
Link: https://ec.europa.eu/info/news/new-way-working-future-farming-2020-may-20_en 

 

 

DIA  5.  N I T R A A T R I C H T L I J N  E N  G E D R A G S C O D E S  

Mondelinge uitleg: 

In het verplichte kader bevat de in 1991 ingevoerde nitraatrichtlijn van de EU twee hoofddoelstellingen: 

- Vermindering van de waterverontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen 
- Verdere vervuiling voorkomen. 

Zoals in eerdere hoofdstukken is gebleken, wordt de richtlijn beheerd door eu-landen en omvat zij: 

- Toezicht op de waterkwaliteit in relatie tot de landbouw 
- Aanwijzing van nitraatgevoelige gebieden 
- Vaststelling van (vrijwillige) gedragscodes en van (verplichte) maatregelen die in 

actieprogramma's voor nitraatkwetsbare gebieden moeten worden uitgevoerd. 

Voor nitraatkwetsbare gebieden stelt de richtlijn 170 kilo in als de maximale jaarlijkse grens van stikstof uit 
dierlijke mest die per hectare kan worden toegepast. 



Codes voor goede landbouwmethodes hebben betrekking op activiteiten als: 

- Toepassingstermijnen 
- Bemesting in de buurt van waterlopen en op hellingen 
- Mestopslagmethoden 
- Verspreidingsmethoden en vruchtwisseling 
- Andere maatregelen voor grondbeheer. 

 

 

DIA  6.  AC T I E P R O GR A M M A 'S  I N  H E T  K A D E R  V A N  D E  N I TR AA T R IC H T L I J N  

Mondelinge uitleg: 

Actieprogramma's bevatten onder meer: 

- Verplichte maatregelen voor perioden van toepassingsverbod voor bepaalde soorten meststoffen 
- De capaciteit van mestopslagvaten 
- Beperkingen voor de toepassing van meststoffen (op steile hellingen; op waterverzadigde, 

overstroomde, bevroren of besneeuwde grondwaterstanden) 
- Andere maatregelen die zijn vastgelegd in de “Codes of Good Agricultural Practice”. 

Verschillende EU-landen hebben toestemming gekregen om een hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest van 
meer dan 170 kg/ha/jaar toe te passen op basis van objectieve criteria om de doelstellingen van de richtlijn 
niet in gevaar te brengen. 

 

 

DIA  7.  VE R P L I C H T E  R E G E L S  IN  H E T  N I E U W E  GL B 

Mondelinge uitleg: 

In het nieuwe GLB is het verplicht voor landbouwers die steun ontvangen om de EU-wetgeving over 
minimumverplichtingen, die rechtstreeks verband houden met klimaatkwesties, na te leven. 

Dat omvat een verhoogde conditionaliteit, die wordt toegepast op twee gebieden: 

- Wettelijke beheersvereisten (SMR) 
- Goede landbouw- en milieuconditie (GAEC). Dat is de verplichting om een reeks normen met 

betrekking tot de bodem, de bescherming en het onderhoud van de bodem organische stof en 
waterbescherming, na te volgen.  

Houd er rekening mee dat "wettelijke beheersvereisten” ook van toepassing zijn op landbouwers die geen 
GLB-steun ontvangen. 

 

 

DIA  8.  S T A T U A R I U M  M A N A GE M E N T  E I S E N  O P  W A T E R K W A L I T E I T  

Mondelinge uitleg: 

Wat de waterkwaliteit betreft, worden twee SMR-richtlijnen gegeven in de waterrichtlijn en de 
nitraatrichtlijn: 

 SMR 1: Richtlijn 2000/60/EG totstandbrenging van een kader voor gezamenlijke maatregelen op het 
gebied van het waterbeleid, wat betreft verplichte eisen voor beheersing van diffuse bronnen van 
verontreiniging door fosfaten.  



 SMR 2: Richtlijn 91/676/EEG van de Raad over de bescherming van wateren tegen verontreiniging 
door nitraten uit agrarische bronnen. 

 

 

DIA  9.  GO E D E  L A N D B O U W -  E N  M I L IE U C O N D I T I E  V O O R  W A TE R  E N  B O D E M  

Mondelinge uitleg: 

De GAEC (Good Agricultural and Environmental Conditions) die moet worden toegepast op water en 
bodem worden hier weergegeven.  

Bijvoorbeeld, nummer 5 voor water verplicht je om bufferstroken langs waterlopen aan te houden, en nummer 
6 voor bodem omschrijft hoe om te gaan met een helling. 

 

 

DIA  10.  VA N  V E R P L IC H T  T O T  V R I J W I L L I G  

Mondelinge uitleg: 

De groene architectuur van het GLB wordt aangevuld met eco-regelingen en pijler 2 agro-milieu- en 
klimaatmaatregelen. 

Ecoregelingen zijn verplicht voor de lidstaten en vrijwillig voor landbouwers die een extra betaling willen 
ontvangen, die door het GLB wordt gefinancierd. 

Pijler 2-maatregelen zijn vrijwillig voor zowel de lidstaten als de landbouwers en zijn gericht op specifieke 
acties die de langetermijneffecten aanpakken. 

 

 

DIA  11.  DE  "E C O R E G E L I N G E N"  B E SC H R E V E N  I N  H E T  N IE U W E  GLB 

Mondelinge uitleg: 

De "ECO-regelingen" in het nieuwe GLB: 

- Zijn een nieuwe manier om pijler I-financiering uit te geven aan het milieu en het klimaat. In 2021 zullen 
de ecoregelingen deel uitmaken van pijler I 

- Zij vertegenwoordigen verbintenissen boven de basislijn (SMR- en GAEC-vereisten) en verschillen van de 
beheersverbintenissen van pijler II 

- De lidstaten behouden flexibiliteit ten opzichte van de inhoud van ecoregelingen 

- Doelgebieden waar lidstaten bijzondere problemen/uitdagingen hebben (bijvoorbeeld emissies of 
nitraten of biodiversiteit). 

Document: IEEP (Institute for European Environmental Policy): CAP 2021-27: Using the eco-scheme to 
maximize environmental and climate benefits:  
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/4791a221-8525-4410-848f-
8fb84f5a621a/IFOAM%20EU_Eco-scheme_Report_Final.pdf?v=63718564537 

 

 



DIA  12.  E E N  D O E L  V O O R  E C O -R E GE L I N GE N :  "BE H O U D  V AN  O N Z E  B O D E M  O M  O N S  V O E D S E L  T E  

B E S C H E R M E N " 

Mondelinge uitleg:  

Voorbeelden van ecoregelingen voor de bescherming van de bodem: 

- Vruchtwisseling voorbij de GAEC, met daarin soorten die hiervan in het bijzonder profiteren. De lidstaten 
kunnen je adviseren 

- Behoud van de biologische landbouw 
- Meerjarige dekking in boomgaarden 
- Vanggewassen die verder gaan dan de eisen van de GAEC- en nitraatrichtlijn 
- Onderhoud van conserverende landbouw (zero-tillage). 

 

 

DIA  13.  VO O R B E E L D  V A N  P I J L E R  I I -A C T IE  V O O R  B O D E M B E H O U D  

Mondelinge uitleg: 

Voor bodembehoud zijn de acties nodig die in het kader van pijler II moeten worden uitgevoerd: 

- Kennisoverdracht, bedrijfsadvies 
- Investering in lichtere tractoren 
- Gebruik van Decision Supporting Systems (DSS) module in de FaST (Farm Sustainability Tools) voor 

optimaal bodembeheer 
- Beheersverplichtingen, zoals het begraven van gewassen en residuen, anti-erosielandschapskenmerken 
- Managementinzet voor intercropping, sequentiële bijsnijden. 

 
 

 

DIA  14.  S N E L  

Mondelinge uitleg: 

De Commissie heeft een “Farm sustainability tool for nutrients” (FaST) ontwikkeld waarvan het gebruik de 
conditionaliteitsvoorwaarde nummer 5 zal worden. 

Op basis van deze voorwaarde stellen de lidstaten een systeem op voor het verstrekken van de nodige 
informatie over voedingsstoffen in de landbouw. 

De Commissie ondersteunt het ontwerpproces van dat instrument evenals de gegevensopslag en -verwerking. 

 

 

DIA  15.  E E N  M U S T :  BE H E E RS M A A T R E G E L E N  

Mondelinge uitleg: 

In plaats van te proberen specifieke doelstellingen met afzonderlijke maatregelen te bereiken, kan het 
effectiever zijn om verwante beheersmaatregelen te bundelen en te gebruiken om de verwezenlijking van de 
specifieke doelstelling te verbeteren. 

Tegelijkertijd kunnen good practices de impact op verschillende milieu- en klimaatdoelstellingen 
vergemakkelijken. 

 

 



DIA  16.  S A M E N V A T T I N G  

Mondelinge uitleg: 

De EU zet zich in voor internationale verdragen en codes om duurzaam bodembeheer te bevorderen. 

De nieuwe groene opzet (architectuur) van het GLB biedt een kader voor good practices over bemesting en 
bodembeheer.  

Naast de stikstofrichtlijn definieert het GLB nieuwe voorwaarden en vrijwillige acties van milieuregelingen en 
klimaatmaatregelen. 

Er bestaat een groot aantal instrumenten die boeren kunnen ondersteunen op het gebied van water- 
en bodembehoud. 

 

 

V O O R  M E E R  IN F O R M A T I E  

Meer naslagwerk: 

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT 

https://ec.europa.eu/environment/water/water-
nitrates/pdf/nitrates_directive_implementation_report.pdf 

Een duurzaam gemeenschappelijk landbouwbeleid voor onze toekomst  
https://youtu.be/SXhtT7yoX9E 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIFE  L IBERNITRATE BEWUSTMAKINGSPROGRAMMA;  MODULE 5:  

BEMESTINGSPROGRAMMA. 
 

KO PPE L ING  NAAR POWERPOINT-M OD U LE 5  
 

D IA 'S  MO DULE  5  
 

DIA  1.  BE M E S T I N GS PR O GR AM M A :  E E N  N O O D Z A K E L I J K E  S T A P  V O O R  D U U R Z A M E  T E E L T  

Deze module is bedoeld om tips te geven voor de opzet van een goed kunstmestprogramma. 

 

 

DIA  2.  WA A R O M  I S  H E T  Z O  N O D I G ? 

Mondelinge uitleg: 

Boeren moeten zich houden aan richtlijnen die voedingsstoffen in bodem en water verminderen waaronder de 
nitraatrichtlijn en de kaderrichtlijn water. Individuele bemestingsplannen moeten dus zeer nauwkeurig en 
respectvol zijn.  

De ontwikkeling van individuele bemestingsprogramma's zal de bijdrage van nutriënten beter aan de 
behoeften van gewassen aanpassen, waardoor verliezen en impact op het milieu tot een minimum worden 
beperkt. 

De strategische plannen van het nieuwe GLB (2021-2027) zullen overheidssteun koppelen aan eco-regelingen 
waarin verbeteringen in de bemestingsprogramma’s worden omschreven. 

In een deel van die ecoregelingen zullen boeren, om steun te kunnen ontvangen, moeten voldoen aan de 
standaardbeheervereisten (SMR). Daarom zijn bemestingsprogramma's zo noodzakelijk. 

 

 

DIA  3.  E E N  B E M E S T I N G S P R O GR A M M A  

Mondelinge uitleg: 

Een bemestingsprogramma houdt rekening met de voedingswaarde van producten die door de boer worden 
hergebruikt: Organische meststoffen en residuen worden eerst toegepast en stikstofmeststoffen worden als 
aanvulling gebruikt.  
 
Stikstof interageert met andere macronutriënten: fosfor, kalium, zwavel en micronutriënten, die nodig zijn om 
het ontstaan van tekortkomingen op te sporen. Een uitgebalanceerd bemestingsprogramma moet zorgen 
voor de juiste dosis van elke voedingsstof. 

De meest geschikte en efficiënte meststof wordt geselecteerd. De dosis wordt berekend op basis van het 
gehalte, de chemische vorm en de tijd die verstrijkt totdat de plant deze geabsorbeerd heeft, rekening 
houdend met de bodemkenmerken, het klimaat en de voedingsbehoeften van het gewas.  

Bemestingstoepassingen worden uitgevoerd volgens het handboek van de opname van voedingsstoffen 
door het gewas. Gedeeltelijke toevoeging kan nodig zijn, vooral bij wintergewassen, om de opname van 
voedingsstoffen te maximaliseren en verliezen te voorkomen. Bij geïrrigeerde gewassen moet dat gedurende 
de hele cyclus verschillende keren worden gedaan voordat de irrigatie wordt toegepast.  



De meststof zal nauwkeurig worden toegevoegd, met behulp van de meest geschikte techniek: gestrooid, 
verpulverd of lokaal. Kunstmestmachines moeten worden gekalibreerd en het product, van goede kwaliteit, 
wordt toegepast om een gelijke verdeling in het veld te vergemakkelijken.  
 
Het bemestingsprogramma moet worden herzien als de weersomstandigheden extreem worden of de groei 
en ontwikkeling van het gewas wordt onderbroken.  

 

 

DIA  4.  E E N  G O E D E  P R A K T I J K  V O O R  D E  B E S C H E R M I N G  V A N  D E  W A T E R C YC L U S :  WA A R  M O E T J E  A A N  
D E N K E N  

Mondelinge uitleg: 

Om een goed bemestingsprogramma uit te voeren, moeten we rekening houden met de volgende 
aanbevelingen van de ‘Code of Good Agricultural Practices’ die de landbouwer helpt om op de meest efficiënte 
manier te produceren: 

- VERMIJD de minder geschikte periodes om te bevruchten 

- VERMIJD de toepassing van meststoffen op schuin land 

- VERMIJD de toepassing van meststoffen in ondergelopen, bevroren of besneeuwde bodems 

- RESPECTEER voorwaarden voor bemesting op het land in de buurt van waterlopen 

- BEHOUD capaciteit van mestvijvers, inclusief maatregelen om waterverontreiniging door afstroming en 
percolatie naar watervoerende lagen te voorkomen 

- VOLG procedures voor de homogene toepassing van minerale of organische meststoffen 

- PAS bodembeheer toe met inbegrip van vruchtwisselingssystemen, die een voldoende aandeel van percelen, 
bestemd voor blijvende gewassen, ten opzichte van jaarlijkse gewassen behouden.  

- HOUD tijdens regenachtige periodes een minimale plantbedekking in stand, die stikstof absorbeert dat 
waterverontreiniging kan veroorzaken 

- STEL bemestingsprogramma's per bedrijf VAST evenals een registratie van de gebruikte meststof. Voor elk 
perceel is er een programma. 

 

DIA  5.  DA A R O M . . .  HO E  W O R D T  E E N  K U N S T M E S TP R O G R A M M A  O N T W O R P E N ? 

Mondelinge uitleg: 

Denk bij de uitvoering van een mestplan aan: 

- Het niveau van bestaande voedingsstoffen in de bodem; het wordt aanbevolen om periodiek een analyse van 
macronutriënten (P2O5, K2O en organisch materiaal) uit te voeren  
 

- Plantengroei en voedingstoestand: bepaald door bladanalyse. Het wordt aanbevolen om periodiek het gewas 
te bestuderen en te bepalen of er duidelijke voedingsproblemen zijn en die te corrigeren. De meststof moet 
zich aanpassen aan de verschillende productie- en kwaliteitsniveaus die de sector vereist 
 

- Productieafhankelijke jaarlijkse extracties van voedingsstoffen 
 

- Bodemkenmerken die de mobiliteit van voedingsstoffen en absorptiecapaciteit van de plant bepalen. De 
levering van voedingsstoffen zal voornamelijk worden uitgevoerd via de grond. Bladmeststoffen zullen worden 
gereserveerd voor gevallen van duidelijke tekortkomingen, die een preciese correctie nodig hebben 
 



- Andere algemene bijdragen zoals irrigatiewater. 

Het kunstmestprogramma moet worden vastgesteld voor elk perceel dat voldoet aan agronomische 
omstandigheden, met dezelfde kenmerken van bodem en klimaat. Dit staat bekend als de Eenheid van 
Homogene productie (UHP). 

 

 

DIA  6.   

Mondelinge uitleg: 

Organische meststoffen of mineralen zullen niet worden toegepast op momenten die directe 
verontreiniging kunnen opleveren voor het gewas dat op het punt staat te worden geoogst. 

Interview: Farm expert of hoogleraar 
over wat te doen en wat niet te doen, 
bijvoorbeeld bij citrusgewassen. 
Aanbevelingen voor duurzame 
bemesting. 

 

 

DIA  7.  E E N  V O O R B E E L D  V O O R  C I T R U S  I N  S P A N J E  

Mondelinge uitleg: 

Aanbevolen N-mesthoeveelheden leveren voldoende N voor boomuitbreiding en leveren tegelijkertijd 
maximale economische opbrengsten van fruit met hoge kwaliteit. Het gekozen N-gehalte is afhankelijk van 
de bodemkenmerken, het opbrengstpotentieel en de boombehoeften, zoals uit interpretatie van 
bladanalyse naar voren is gekomen. 

Een specifieke dosis N is nodig afhankelijk van variëteiten, leeftijden van de citrusboomgaard, en het type 
kunstmest en techniek (tabel):  

 

 

DIA  8.  FE R T I GA TI E  I N  C I T R U S  

Mondelinge uitleg: 

In het geval van fertigatie (fertilisatie en irrigatie) maken beter beheer van de plaatselijke irrigatie een betere 
verdeling van de bemesting mogelijk en anderzijds een verdeling van het specifieke product over elk ras en 
zelfs elk perceel van het bedrijf. 

Een indicatieve verdeling van de maandelijkse dosis citrusvruchten, uitgedrukt als percentage van de totale UF, 
die tijdens een vegetatieve cyclus moet worden toegediend (tabel): 

 

 

 

  



DIA  9.  BO D E M A N A L Y S E  IN  C I T R U S  

Mondelinge uitleg: 

Een bemestingsprogramma moet een bodemanalyse bevatten.  

De standaard interpretatie kan worden gebruikt om beslissingen te nemen met betrekking tot de 
bodem pH contrôle of meststof toepassing. 

Het plan moet richtlijnen bevatten over hoe te reageren als de bodemgesteldheid niet toereikend is.  

Document: 

2020-2021 FLORIDA CITRUS PRODUCTIE GUIDE: Nutrition Management for Citrus Trees: 
https://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/CG/CG09100.pdf 

 

 

DIA  10.  MO D E L  V A N  E E N  B E M E S T IN G SP R O G R A M M A  V O O R  B O O M G E W A S S E N  

Mondelinge uitleg: 

Zoals eerder gezegd, moeten we, om een correcte dosis kunstmest aan citrus te geven, eerst kijken naar de 
hoeveelheid voedingsstoffen die het gewas jaarlijks verbruikt. Ook kijken we naar de efficiëntie of het aandeel 
van de elementen waarvan de boomgaard profiteert of het tijdstip waarop kunstmest wordt aangebracht. 

Over het algemeen is de relatie tussen het toegediende element en de opname ervan door het gewas niet 
lineair, dus de dosis neemt toe, de efficiëntie neemt af. Uit deze respons blijkt dat de efficiëntie moet worden 
berekend voor de dosis die als agronomisch optimaal wordt beschouwd voor een gewas met bepaalde 
culturele kenmerken.  

Voor de meest gebruikte meststoffen kunnen aanbevelingen worden verkregen op basis van bijvoorbeeld de 
beplantingsleeftijd, de doorsnede van de beker, de plantdichtheid en de productie.  

De voorwaarden van elke locatie vereisen technisch advies. 

 

 

V O O R  M E E R  IN F O R M A T I E  

Naslagwerk: 

ECO-REGELING 5: PRECISIELANDBOUW. NUTRIËNTMANAGEMENTPLAN: 
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post2020/ecoesquema5agriculturadeprecisionplandegestiondenut
rientes_tcm30-552839.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



PRACTISCHE TRAINING DOOR MODULES  
De student heeft de mogelijkheid om het onderwerp te verdiepen via een casestudy die 
door elke module wordt voorgesteld en daarbij de het aanvullende materiaal van het 
programma te gebruiken. 

SITUATIE MODULE ONDERSTEUNEND 
MATERIAAL 

Stel je een probleem voor in 
een teeltsysteem in je eigen 
land en stel met eigen 
onderzoek een 
technologische oplossing 
voor. 

Bemesting 
 
 

Moduleverwijzingen 
opnemen 

Videotutorial van “Hoe weet 
ik of mijn boerderij zich in 
een VZ bevindt”. Een expert 
zou een polymedia van 2 
minuten kunnen maken. 
Deze les zou een casestudy 
kunnen zijn. 

De nitraatrichtlijn en 
kwetsbare zones 

 
 
 
 
Dia 14 

Moduleverwijzingen 
opnemen 

Wat gebeurt er in de 
praktijk? 
Geval van financieel verlies. 

Bepaling van stikstof in de 
bodem 

Dia 8 

Moduleverwijzingen 
opnemen 

Zoek de wetgeving van jouw 
land die richtlijnen voor 
juiste nitraat toepassing 
biedt. 

Goede landbouwmethodes 
(GAP's) 

 
 

Moduleverwijzingen 
opnemen 

Vul een tabel voor een 
boomgewas in voor 
Nederland en definieer de 
netto jaarlijkse behoeften 
voor verschillende stadia 
van de groeicyclus. 

Bemestingsprogramma 
 

 
 
 
Dia 9 

Moduleverwijzingen 
opnemen 

Werk een 
bemestingsprogramma uit 
voor een voorgesteld 
gewas. Wijs op de kritieke 
aspecten waarmee de 
landbouwers rekening 
moeten houden. 

Bemestingsprogramma 
 
 
 
 
 

Einde van de module 

Moduleverwijzingen 
opnemen 

 

  



NASLAG 
 

Hieronder staan enkele linkjes naar aanvullende informatie voor Nederland en de EU: 

Nederland: 

Rationeel mestbeleid 
https://www.boerenbusiness.nl/column/10883864/de-koninklijke-weg-naar-een-rationeel-mestbeleid 

Duurzame gewasproductie Intensivering (FAO) 
 http://www.fao.org/ag/humannutrition/24965-02419ce9af950e3d018a71a63485f4a6f.pdf 

Het sluiten van de minerale boekhouding op boerderijniveau bij Goede praktijken om 
voedingsstoffen in de regio Noord-Brabant te verminderen (Nederland) 
https://ec.europa.eu/environment/water/water-nitrates/pdf/leaflets/Leaflet_North_Brabant_EN.pdf 

Natuur en Landschap is de verzamelplaats voor alle (beleids-)informatie over natuur en landschap in 
Nederland. BIJ12 brengt op dit portaal sinds 2017 beleids-, onderzoeks-/ kennis- en 
praktijkinformatie over natuur en landschap samen. ...  
https://www.bij12.nl/ 

Op de site van de rijksdienst voor ondernemend Nederland is voor de agrarische ondernemer van 
alles te vinden over meststoffen en regelgeving over wanneer en hoeveel je mag bemesten 

 https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/gebruiken-en-uitrijden 
 https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/derogatie 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft over meststoffen in 
vollegrondsgroenteteelt en akkerbouw het volgende rapport geschreven 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2018/06/05/gebruik-van-
meststoffen-in-akkerbouw-en-vollegrondsgroenteteelt/definitieve+rapportage+1+mei+2018.pdf 

Van de hand van het RIVM is het volgende rapport over waterkwaliteit. Hierin monitoren ze de 
effecten van de EU Nitraatrichtlijn actieprogramma’s 
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0121.pdf 
 
De Europese nitraatrichtlijn, verduidelijkt in een factsheet 
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/nitrates/nl.pdf 

Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021) 
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20171222/brief_van_de_minister_van_lnv/document3/f=/vkkxfue9
wqy9.pdf 

Gewascodes voor grasland 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/03/Stroomschema_gewascodes_voor_grasland_2020.pdf 

 

 

  



Europa: 

Water: De Commissie roept Spanje op zijn wateren te beschermen tegen nitraatverontreiniging. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/inf_20_1212 

Voorbeeld van Italië:  

Geïntegreerde productietechnische normen 2020 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-fitosanitari-pan/norme-tecniche-produzione-
integrata-2020 

CAMPANIA REGIO Ministerie van Landbouw "Geïntegreerde Productie Specificaties" De algemene 
technische normen Agg. 2020 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/disciplinari/norme_generali_2020.pdf 

LOMBARDIJE REGIO: Geïntegreerde productiespecificaties 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/Imprese/Imprese-agricole/servizio-fitosanitario-regionale/uso-sostenibile-dei-prodotti-
fitosanitari/disciplinari-produzione-integrata/disciplinari-produzione-integrata.2020 
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