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1 INLEIDING 

De polder De Ronde Hoep wordt mogelijk als calamiteitenberging ingezet. Hierdoor speelt bij de wa-

terbeheerders de vraag wat ‘milieurelevante’ objecten zijn die mogelijk moeten worden beschermd bij 

inundatie van de polder.  

 

2 WERKWIJZE 

In deze Quick Scan beoordelen we welke agrarische objecten tijdens inundatie van de polder De 

Ronde Hoep milieu relevant zijn met betrekking tot de waterkwaliteit. Om een eerste indruk te krijgen 

van de risico’s op norm overschrijdingen is er een beknopte werkwijze gekozen om zo een band-

breedte van de te verwachten effecten in te schatten. Het betreft een eerste inschatting van de be-

langrijkste risico’s voor de waterkwaliteit, uitgevoerd op basis van kengetallen en expert kennis. Deze 

inschatting kan gebruikt worden voor de onderbouwing van te voeren beleid tijdens de inundatie en 

als basis voor mogelijk vervolgonderzoek. 

 

De studie richt zich op de objecten op het agrarisch bedrijf: stallen, mestkelders, etc. De weilanden 

zelf en de niet agrarische objecten zijn dus niet in deze studie meegenomen
1
.  

 

De aanpak voor deze Quick Scan bestaat uit 4 stappen die in de onderstaande tekst verder zijn toe-

gelicht. Na een selectie van objecten (stap 1) en een inschatting van de verbonden risico’s (stap 2) is 

een 3-tal scenario’s doorgerekend (stap 3). De risico’s voor de oppervlaktewaterkwaliteit bij de cala-

miteit ‘inundatie’ zijn voor elk van deze scenario’s vervolgens bepaald en besproken.  

  

 

 

 

2.1 Stap 1: Inventarisatie milieurelevante objecten 

In de eerste fase is een ‘long-list’ gemaakt van alle objecten die mogelijk milieurelevant worden bij 

inundatie van de polder De Ronde Hoep. Deze longlist is samengesteld op basis van expert kennis, 

                                                           
1
 Omdat grasland in deze studie niet als ‘object’ op de bouwkavel is aangemerkt wordt bemest grasland alleen in de discussie 

kort besproken.   

1
• Inventarisatie mileurelevante objecten

2
• Risico inschatting

3
• Scenario analyse en normen

4
• Rapportage
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vergelijkbare studies in bijvoorbeeld de Haarlemmermeerpolder en de provincie Gelderland
1
 en de 

bijeenkomst met LTO en het veldbezoek in de Ronde Hoep op 27 juni 2016 (zie Tabel 1 op pagina 7 

voor het resultaat). Een ‘milieurelevant object’ in deze studie is ingeperkt door twee voorwaarden: 

- Objecten op de bouwkavel (dus niet de percelen).  

- Verwachtte invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit (stikstof en fosfaat). 

Objecten die buiten het agrarisch bedrijf vallen, zoals tankstations, distributie- en opslagbedrijven, 

huishoudens etc. zijn in deze studie niet meegenomen. Milieurelevantie is in deze studie beperkt tot 

invloed op de waterkwaliteit. Andere milieueffecten zoals die op bodem-, natuur- en luchtkwaliteit en 

menselijke gezondheid (bijv. bacteriën) zijn in de Quick Scan niet meegenomen. 

2.2 Stap 2: Inschatting van de risico’s  

Keuze objecten 

In stap 1 is een longlist met mogelijk vervuilende objecten (stallen, kunstmest) op het agrarisch bedrijf 

opgesteld. In stap 2 zijn de risico’s voor de oppervlaktewaterkwaliteit uit de ‘longlist’ ingeschat. Deze 

inschatting is aan de hand van de volgende criteria tot stand gekomen: 

- Algemeenheid van voorkomen in de polder De Ronde Hoep. 

- Aantal objecten van het type.  

- Mogelijke bijdrage aan waterkwaliteit in geval van inundatie. 

- Kans op bijdrage aan waterkwaliteit in geval van inundatie. 

- Seizoens-afhankelijkheid (i.v.m. scenariokeuze). 

 

Literatuuronderzoek 

Er is uitgebreid gezocht naar wetenschappelijke publicaties en praktijkbeschrijvingen van inundaties 

van agrarische bedrijven en de gevolgen daarvan voor de oppervlaktewaterkwaliteit. De gevonden 

literatuurlijst is beperkt, slechts deels rakend aan de thematiek van onderzoek, verouderd en bovenal 

vaak gericht op de gevolgen van inundatie voor gebouwen, inrichtingen, voorraden etc. In de bijlage 

is een lijst van enkele literatuurreferenties opgenomen. 

 

Expertkennis 

Naast eigen kennis, beschikbaar binnen het adviesbedrijf, is ook een aantal externe deskundigen 

(telefonisch) geraadpleegd: 

 

Naam en organisatie Kennisveld 

Dr. G. van den Eertwegh, KnowH2O Waterkwaliteit en watersysteemanalyse 

Ing. J. Elshof, ZLTO Waterkwaliteit en agrarisch ondernemerschap 

Ir. T. Elzinga, LTO Noord Waterkwaliteit en agrarisch ondernemerschap 

Ir. J. de Groot, DLV Advies Agrarische bouw, milieu en techniek 

Ir. I. Hoving, WUR-Livestock Research  Duurzaam waterbeheer (o.a. studie Salland) 

 

Middels telefonisch contact is hen gevraagd om aanvullende referenties, ervaringen of kennis van 

vergelijkbare onderzoeken naar de relatie inundatie en oppervlaktewaterkwaliteit. Dit heeft echter 

geen bruikbare informatie opgeleverd. Wel is rondom het Steltkampsveld in Gelderland een protocol 

                                                           
1
 Landbouwkundig onderzoek piekberging Haarlemmermeer, Aequator Groen en Ruimte, maart 2012;  Risico’s op calamiteiten 

als gevolg van bouwblokvergrotingen in grondwaterbeschermingsgebieden, Aequator Groen & Ruimte, oktober 2016.  
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opgesteld dat inspeelt op inundaties van bedrijfspanden, maar ook daar zijn er geen concrete erva-

ringen opgedaan en dit protocol bevat geen inschattingen van de effecten op de waterkwaliteit.  

2.3 Stap 3: De scenario’s en normen 

2.3.1 Scenario’s 

Voor drie scenario’s zijn inschattingen gemaakt van de belasting van het oppervlaktewater. Om een 

bandbreedte van de te verwachten effecten in te schatten zijn er een aantal scenario’s gekozen op 

basis van expert judgement. Er is een ‘Worst Case’ en een ‘Voorzichtig’ scenario gekozen om de ge-

voeligheid van bepaalde aannames inzichtelijk te maken. Het scenario ‘Reëel’ staat daar tussen in; 

het is een scenario met de algemene uitgangspunten.  

 

2.3.2 Uitgangspunten  

Uit stap 2 kwam naar voren dat de belangrijkste verwachte risico’s het vrijkomen van mineralen be-

treft (zie het hoofdstuk Resultaten). Stikstof (N) en fosfor (P) zijn de mineralen die een belangrijke rol 

spelen in de waterkwaliteit. Stikstof komt in twee vormen voor in de drijfmest, namelijk als mineraal 

stikstof (ammonium en nitraat) en als organisch gebonden stikstof (bijvoorbeeld eiwit). De minerale 

stikstof is mobiel in een waterige oplossing. De minerale stikstof zal zich dus ook zonder actieve 

menging snel verplaatsen uit de mest, naar het water, om zo een nieuwe evenwichtsconcentratie te 

bereiken. Als een mestput overstroomt is het dus een reëel aanname om er vanuit te gaan dat de 

meeste minerale stikstof zich naar het oppervlaktewater verplaatst, terwijl organisch gebonden stik-

stof niet zo snel meegenomen zal worden met het water. In drijfmest is 50 tot 90% van het fosfor in 

een in water oplosbare vorm aanwezig. 

 

Voor alle drie de scenario’s zijn een aantal algemene uitgangspunten gehanteerd. Deze uitgangspun-

ten zijn gebaseerd op gegevens aangeleverd door Waternet, expert kennis en de bijeenkomst in het 

veldbezoek op 27 juni 2016. 

- In alle gevallen is uitgegaan van een inundatie in het begin van de maand februari, als de 

mestkelders het volst zitten.  

- Er komt 2,4 miljoen m
3
 water de polder binnen; het waterniveau komt op de -1,9 m NAP.  

- Er zijn 15 bedrijven met stal, mestopslag en/of kuilvoerplaats (met unieke eigenaren) welke 

onder ten minste 1 cm water komen te staan. 

- Er is met één erf per bedrijf stal gerekend (dus 15 erven). In werkelijkheid zullen dit er iets 

meer zijn. 

- Elke stal die onder water komt heeft één plek met vaste mest die onder water komt.  

- Runderdrijfmest bevat 4,1 kg stikstof per ton; 50% van de stikstof is mineraal.  

- Er zijn gemiddeld 150 grootvee-eenheden per bedrijf, met 16 m
3 

excretie per dier in de stal-

periode van 1 september tot 1 maart, dus 2400 m
3
 drijfmest aan het einde van het seizoen.  

- Erfafspoeling is gebaseerd op gemiddeld gemeten concentraties in water dat van het erf af-

spoelt, voor verschillende bedrijven. Vervolgens zijn uit deze concentraties de totale jaarlijk-

se belastingen berekend (in kilogrammen N), op basis van 830 mm neerslag, 75% afspoeling 

en een erf van 1500 m2
1
. Vervolgens is er vanuit gegaan dat deze belasting proportioneel is 

verdeeld over het jaar en er dus in 3 weken 3/52
e
 van de totale belasting is. 

                                                           
1
 Erfafspoeling, Stowa rapport 18, 2011 
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- Er is aangenomen dat er altijd 60 m3 vaste mest op het erf aanwezig is. Waarschijnlijk is dit 

voor de meeste bedrijven minder. 

- Uitgangspunt is dat er eind februari nog maximaal kuilvoer ligt voor 100 stuks melkvee voor 

20 dagen, ongeveer 15% van de totale voeder voorraad (dus ongeveer 30000 kVEM of 34 

ton droge stof). Bij een inundatie tot -1,9 m NAP is de gemiddelde waterhoogte op de kuil-

voerplaats 27 cm. Uitgaande van een kuilvoerhoogte van gemiddeld 3 meter raakt 10 % van 

het kuilvoer verzadigd met water. Dit materiaal verliest 20% van haar massa
1
 

- 90% van het fosfor runderdrijfmest bestaat uit minerale fosforverbindingen, zoals struviet, 

trimagnesiumfosfaat en octacalciumfosfaat
2
. De oplosbaarheid van struviet in water is afhan-

kelijk van de pH en temperatuur en is rond de 180 mg/L.
3
 Andere componenten zijn verge-

lijkbaar oplosbaar, bij een ph tussen de 6 en 7. Grofweg 50% van het totaal P in dunne run-

derdrijfmest is opgelost
4
.  

 

In de scenario’s worden de gevoeligheden van enkele belangrijke aannames berekend. Bij de boven-

staande aannames is de hoeveelheid nutriënten die vrijkomt uit de verschillende objecten (kelder, erf 

en mestvaalt) de gevoeligste parameter. Het onderscheid tussen de scenario’s is daarom gebaseerd 

op de mate van wegspoeling en oplossing (uit kelders, van het erf en de mestvaalt), mede op basis 

van de risico-inschatting. In de onderstaande tabel zijn de keuzes toegelicht. Het object ‘kuilvoer' is 

niet meegenomen in de scenario’s vanwege de berekende lage concentratie (0,2 mg/L stikstof, 0,02 

mg/L fosfor). 

 

2.3.3 Scenario’s voor stikstof 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Scenario’s voor fosfor 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Aanname op basis van expert judgement 

2
 Beschikbaarheid van fosfaat in organische meststoffen, PPO nr. 32 360291 00 

3
 Betuwse kunstmest, Stowa rapport 30, 2010 

4
 Fosfaatvormen in dierlijke mest en hun effectiviteit, DLO rapport 53, 1995 

Scenario  Drijfmest Erf Mestvaalt (vaste mest) 

‘worst case’ alle drijfmest, vaste mest en 

erfmateriaal komen in oplos-

sing. 

Maximale literatuur waarde 

gebruikt. 

Alle vaste mest in op-

lossing.  

‘reëel’ 100% van alleen de minerale 

delen (voor stikstof) komen in 

oplossing uit de drijfmest.  

De gemiddelde literatuur 

waarden zijn gebruikt. 

50% van de opgesla-

gen vaste mest komt in 

oplossing. 

‘voorzichtig’ 

 

50% van de minerale delen 

(voor N) komen vrij uit de 

drijfmest.  

Gelijk aan het scenario ‘re-

eel’. 

Alleen de minerale 

delen komen vrij uit de 

vaste mest. 

Scenario  Drijfmest Erf Mestvaalt (vaste mest) 

‘worst case’ Het minerale fosfor (90% van 

het totaal) komt in oplossing.  

Maximale literatuur waarden 

zijn gebruikt. 

Alle vaste mest in op-

lossing.  

‘reëel’ Het opgeloste fosfor (50% van 

totaal) komt in oplossing. 

De gemiddelde literatuur 

waarden zijn gebruikt. 

Het minerale fosfor 

(60% van totaal) komt 

in oplossing. 
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2.3.5 Normen 

Normen voor de oppervlaktewaterkwaliteit verschillen per gebied en de exacte aanvaardbare (piek) 

concentraties voor het oppervlaktewater van het betreffende gebied zijn bij ons onbekend. In 2011 

zijn er in een Stowa publicatie nog MTR normen (maximaal toelaatbaar risiconiveau) voor oppervlak-

tewater beschreven, dat gebeurt nu niet meer. Verder zijn er normen voor het lozen van afvalwater en 

algemene KRW normen: 

 

Bron Stikstof totaal (mg/L) Fosfor (mg/L) 

Stowa
1 

2,2 0,15 
AGV lozing afvalwater

2
 10 1 

KRW
3
 1,3- 2,8 0,09-0,22 

   
 

  

                                                           
1
 Erfafspoeling, Stowa rapport 18, 2011 

2
 Meerjarenbegroting AGV 2016-2020 

3
 Deltares rapport 1220098-007: Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater 
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3 RESULTATEN 

3.1 Selectie van objecten 

Uit de kwalitatieve beoordeling op basis van expert judgement zijn de objecten uit de ‘longlist’ met 

een ‘klein’ of ‘zeer klein’ risico niet meegenomen in de scenario analyse.  De overige objecten zijn uit 

de ‘longlist’ geselecteerd voor een nadere inschatting van risico’s en scenarioberekeningen. 

 

In de categorie mest/ mineralen vallen de kunstmestsilo’s af omdat de silo’s gewoon blijven staan. 

Verder lijken alle overige mest een mogelijk risico, omdat deze in direct contact kunnen komen met 

het inundatiewater. 

 

Alle werkzaamheden in verband met gewasbescherming en onkruidbestrijding worden door de loon-

werker uitgevoerd. Er is dus een beperkte hoeveelheid van deze middelen aanwezig. Overige ‘midde-

len’ kunnen eenvoudig zo weggezet worden dat ze niet in contact komen met het water. 

 

Voor voer/ strooisel wordt maximaal een ‘matig’ risico ingeschat. In de scenario analyse zijn deze 

bronnen meegenomen als ‘erf’ en ‘kuilvoer’.  

 

Bij de ‘overige bronnen’ zijn de risico’s als klein of zeer klein ingeschat.  

 

 

 

Tabel 1: Kwalitatieve beoordeling van de risico’s van de objecten in de ‘longlist’ 

 

Cat.  Object   geschat  

aantal  

in gebied 

theoretische  

bijdrage 

 aan water-

kwaliteit  

bij  

inundatie 

seizoens-

afhanke-

lijkheid 

kans op 

bijdrage 

risico  

inschatting 

(bijdrage  

x 

 kans) 

selectie voor 

vervolg 

         

M
e

st
/ 

m
in

e
ra

le
n

 

mestputten (onder vee)  veel groot ja groot groot drijfmest 

mestsilo's  veel groot ja klein matig drijfmest 

Mestvergisters        

Mestzakken  zeer weinig groot ja groot matig drijfmest 

stalmest (potstal, jongvee, 

andere diersoorten) 

 
veel matig ja groot 

matig tot 

groot 
vaste mest 

kunstmest in silo's 
 

veel groot ja zeer klein klein nee 

kunstmest in zakken  zeer weinig groot ja klein klein nee 

Mestvaalt  veel matig ja matig matig  vaste mest 

        

         

"M
id

d
e

le
n

' 

                

reinigingsmiddelen melk-

stal 

 veel matig nee matig klein nee 

gewasbeschermingsmid-

delen etc. 

 zeer weinig matig ja klein klein nee 

bestrijdingsmiddelen vlie-

gen, ongedierte etc. 

 veel matig ja klein klein nee 
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V
o

e
r/

 s
tr

o
o

is
e

l 

                

voer op de voergang  veel klein ja klein klein nee 

kuilplaat gras  veel matig ja matig matig erf 

kuilplaats mais, bierbostel  veel matig ja matig matig kuil 

balen hooi, stro in plastic  veel klein ja klein matig kuil 

zaagsel en strooisel  veel klein ja klein zeer klein nee 

        

o
v

e
ri

g
 

werkplaats: smeerolie, vet 

etc. 

  veel klein nee matig klein nee 

dieseltank en lekbak  veel matig nee matig klein nee 

Melktank  veel matig nee klein klein nee 

melkpoeder kalveropfok  veel zeer klein nee klein zeer klein nee 

        

nevenactiviteiten zoals 

kaasmakerijen 

 Onbekend      

andere nevenactiviteiten  Onbekend      

andere hoofdactiviteiten  Onbekend      
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3.2 Scenario berekeningen  

Onderstaande taartdiagrammen laten de resultaten zien voor stikstof en fosfor. Voor de totale belas-

ting van het oppervlaktewater liggen de onzekerheden tussen de 6 en 61 mg/L stikstof. Voor het erf 

ligt de belasting waarschijnlijk tussen de 0,06 en de 0,1 mg/L stikstof. Bij vaste mest lijkt het aanne-

melijk dat er tussen de 0,5 en de 3 mg/L belasting van stikstof optreedt. In absolute getallen ligt de 

grootste onzekerheid bij de drijfmest.  
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Zowel uit literatuur als uit expert kennis blijkt dat er weinig tot niets bekend is over het overstromen 

van boerenerven met betrekking tot de waterkwaliteit. Uit deze Quick Scan blijkt dat de mestkelder 

een milieurelevant object kan worden in het geval De Ronde Hoep inundeert. Dit geldt in mindere 

mate ook mogelijk voor de mestvaalt. Het is aannemelijk dat de belasting met stikstof en fosfor dus-

danig kan zijn dat milieunormen worden overschreden. Van andere objecten is het onwaarschijnlijk 

dat deze onder normale omstandigheden (dus geen calamiteiten) milieu relevant zullen worden.  

 

 Norm concentratie
1
 (mg/L)  Inschatting concentratie bij inundatie (mg/L) 

  Erf Vaste 

mest 

Kuil-

voer 

Drijfmest Totaal 

Stikstof (N) 1,3 – 10,0 0,1 0,5-2,8 0,2 6-58 7 - 61 

Fosfor (P) 0,09 – 1,0 0,03-0,1 0,2-0,3 0,02 5,2-9,5 5 - 10 

 

De precieze belasting van het oppervlaktewater zal sterk beïnvloed worden door de precieze hoogte 

van de inundatie (bij een inundatie tot -2 m NAP in plaats van -1,93 m NAP vallen 6 van de 15 stallen 

af), het precieze aantal dieren per stal, het moment van inundatie en het ‘gedrag’ van de drijfmest.  

Om onnodige belasting van het oppervlaktewater te voorkomen is het aan te bevelen om indien mo-

gelijk de (lager gelegen) mestputten tegen overstroming te beschermen.  

 

Het nagaan van het precieze ‘gedrag’ van (mineralen uit) drijfmest en vaste mest bij inundatie vraagt 

om een uitgebreidere studie waarbij de relevante gehaltes worden gemeten in een experimentele 

opstelling.  

 

Na de inundatie zal kuilvoer gaan rotten en zullen mestputten vol water staan. Het is aan te bevelen 

om hiervoor geschikte afvoer of verwerking te organiseren zodat er geen extra belasting van het op-

pervlaktewater ontstaat wanneer deze materialen op worden geruimd.   

 

Pas bemest grasland is in deze studie niet als object meegenomen. Dit is mogelijk wel een belangrij-

ke bron met betrekking tot de waterkwaliteit van het inundatiewater.  

 

Het is noodzakelijk om (politiek/ bestuurlijk/ juridisch) na te gaan welke waterkwaliteitseisen of nor-

men nagestreefd dienen te worden en voor welk water deze eisen/ normen precies gelden gedurende 

welke tijdsperiode.   

 

DISCUSSIE 

Erf 

De exacte belasting vanaf het erf is een onzekere factor. Ten eerste zijn er geen goede gegevens 

bekend van de hoeveelheid ‘rondslingerende’ mest, voerresten, etc. Ten tweede verschilt dit per be-

drijf en moment. Toch blijkt uit deze studie, dat het aannemelijk is dat de belasting van het erf altijd 

onder de norm blijft.  

 

 

                                                           
1
 De hoogste waardes zijn van toepassing op lozing van behandeld afvalwater 
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Kuilvoer 

De bijdrage van kuilvoer dat onder water komt te staan is onzeker. In deze studie is uitgegaan van 

20% bacteriële omzetting van de totale massa aan kuilvoer dat onder water ligt, maar deze 20% is 

onzeker en zal waarschijnlijk minder zijn, gezien de lage temperatuur in februari. In de berekening is 

uitgegaan van inundatie eind februari. Dit betekent dat het meeste voer is opgenomen door het vee, 

en deels is omgezet tot mest. Bij inundatie aan het begin van het jaar zal er meer kuilvoer aanwezig 

zijn, maar minder mest en de mineralen in mest zijn altijd beter oplosbaar dan die in kuilvoer. Daar-

door blijft de belasting vanuit kuilvoer laag in verhouding tot de belasting uit mest. 

 

Mest 

De belangrijkste onzekerheid is de mate waarin de mineralen in de (drijf)mest daadwerkelijk worden 

verspreid. Een gedeelte van de mest zal gaan drijven en in ieder geval is het aannemelijk dat de mi-

nerale delen uit mest in oplossing gaan. Dit zal logischerwijs leiden tot normoverschrijdingen; er is in 

februari tussen de 20.000 en 40.000 m
3
 drijfmest aanwezig in het gebied dat overstroomt. Bij 

2.400.000 m
3
 water is dat een verdunning van de mest met ongeveer een factor 50 tot 100. Drijfmest 

bevat 2 g/L mineraal stikstof. Oppervlaktewater mag 2 mg/L stikstof bevatten. Er is dus grofweg een 

verdunning met ten minste een factor 1000 nodig om onder de norm van 2mg/L te blijven. Het is dus 

erg waarschijnlijk dat mest een milieurelevant object is, zoals ook blijkt uit literatuur bij het bemesten 

van grasland. 

 

Dieseltank en overige bronnen 

De lekbak van de dieseltank is over het algemeen meer dan 40 cm hoog. De laagstgelegen stal ligt 

op -2,37 m NAP, daarna volgt een stal op -2,28 m NAP. De kans op een significante lekkage van die-

selolie is daarmee klein. Het omhoog verplaatsen van deze potentiële vervuilingsbronnen is een 

makkelijke manier om schade te voorkomen.  

 

Fosfor 

De meerderheid van het fosfor in drijfmest is mineraal en is oplosbaar. De literatuur wijst op 50 à 90% 

oplosbaarheid van het fosfor in drijfmest in water. In deze studie is het niet onderzocht hoe deze fos-

for vervolgens reageert met de omgeving. Fosfaat wordt in het algemeen gebonden in ijzerverbindin-

gen. Het ingelaten oppervlaktewater zal niet rijk zijn aan ijzer en in de praktijk blijkt dat de normen 

voor fosfor makkelijk overschreden worden in veenpolders
1
. Het lijkt waarschijnlijk dat fosfor in oplos-

sing blijft en dus verspreidt met het water. 

 

Keuzes scenario en waterkwaliteit 

Er is gekozen voor een algemeen worst case voor de chemische waterkwaliteit. Effecten van hoge 

nutriëntenconcentraties op de biologie van het oppervlaktewater zijn vaak relevant in het voorjaar of 

de zomer, wanneer de watertemperatuur hoger is.  Er is een inventarisatie gemaakt op basis van 2 

belangrijke en algemene parameters voor de waterkwaliteit: stikstof en fosfor. Andere invloeden (bij-

voorbeeld temperatuur, zuurstofgehaltes en/of de zuurstof vraag van het water) zijn niet meegeno-

men.  Er is gekozen voor een moment vóór het uitrijden van de mest omdat dit het wordt case scena-

rio is voor de belasting vanuit agrarische objecten. Uit onderzoek blijkt dat tijdens inundatie van pas 

bemest grasland in de zomer de stikstof en fosfor gehaltes behoorlijk kunnen stijgen (stikstof van 2 

naar 5 mg/L en fosfor van 0,2 naar 0,6 mg/L) en dat 5 tot 9% van de mineralen uit deze mest vrij 

komt
2
. De normen in het water tijdens inundatie werden tijdens dit experiment overschreden, in ver-

                                                           
1
 Nalevering van fosfor naar het oppervlaktewater vanuit de waterbodem, Alterra rapport 2217, 2011 

2
 Het effect van landbouwkundig gebruik van een waterberging op de waterkwaliteit, H2O online 2014 



concept 

 

 13 

gelijkbare mate als met het scenario ‘Voorzichtig’ voor stikstof uit deze studie. De uiteindelijke belas-

ting van het oppervlaktewater was in dit experiment verwaarloosbaar vanwege verdunning.  
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