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Samenvatting 

In de Nederlandse zand- en lössgebieden is het meststoffenbeleid sterk bepalend voor de kwaliteit van 
grondwater als grondstof voor de productie van drinkwater. De Nederlandse drinkwatersector heeft 
daarom een belang bij de uitkomsten van de aanstaande onderhandelingen tussen de Europese 
Commissie en het kabinet Rutte over de invulling van het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn voor 
de periode 2014-2017. In deze rapportage worden deze belangen onderbouwd door een actueel overzicht 
te geven van de aard en omvang van de problematiek die drinkwaterbedrijven ondervinden als gevolg 
van bemesting. Daarnaast wordt een indicatie gegeven in welke mate het meststoffenbeleid 
aangescherpt dient te worden om de effecten van bemesting op de ruwwaterkwaliteit tot een voor de 
drinkwaterbedrijven acceptabel niveau terug te brengen. 
 
Uit een trendanalyse van de chemische samenstelling van ruwwater uit individuele putten blijkt dat de 
effecten van bemesting zich gedurende de periode 2000-2012 in 48 Nederlandse grondwaterwinningen 
hebben gemanifesteerd als één of meer normoverschrijdingen voor hardheid (n=31), nitraat (n=18), 
sulfaat (n=5) of nikkel (n=8). De meeste normoverschrijdingen zijn van structurele aard of steken sinds 
enkele jaren de kop op. Overbemesting is daarmee nog altijd een actueel en omvangrijk probleem voor 
de Nederlandse drinkwaterbedrijven, ondanks dat er door aanscherping van de stikstofgebruiknormen 
sinds de jaren 1990 een sterke daling van de emissie van nitraat uit landbouwgronden naar het 
grondwater is ingezet. 
 
De mate waarin het meststoffenbeleid aangescherpt dient te worden om op de lange termijn de 
mestproblematiek voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven te beteugelen is berekend op basis van 
schattingen van vlakdekkende nitraatconcentraties in het bovenste grondwater over intrekgebieden. 
Alleen als de gebiedsgemiddelde nitraatconcentratie van intrekgebieden gelijk aan, of lager is dan de 
normstelling voor nitraat, is op de lange termijn een voldoende kwaliteit van grondwater bedoeld voor 
menselijke consumptie gegarandeerd. Vlakdekkende nitraatconcentraties zijn berekend door middel van 
een extrapolatie van gemiddelde nitraatconcentraties voor 4 agrarische bedrijfstypen en voor natuur in 
de zandregio. Waar mogelijk is hierbij met behulp van nitraatreductiefactoren het effect van de 
grondwaterstand op de omzettingssnelheid van nitraat verrekend.  
 
De gemiddelde nitraatconcentratie in het bovenste grondwater voor het grondwaterbeschermingsgebied 
te Dinxperlo (Vitens) is begroot op 88 mg/l, voor Mander (Vitens) op 85 mg/l, en voor Vessem (Brabant 
Water) op 51 mg/l. Waarschijnlijk zijn dit onderschattingen van de werkelijke concentraties, omdat o.a. 
de emissie van stikstof uit niet-agrarische en niet-natuur functies zijn meegewogen met een 
nitraatconcentratie van 0 mg/l. De berekende bovengemiddelde nitraatconcentraties hangen samen met 
het overwegend agrarisch gebruik van deze gebieden, en de hoge kwetsbaarheid van de bodems als 
gevolg van lage grondwaterstanden. Het aanscherpen van de stikstofgebruiknormen voor 
intrekgebieden van kwetsbare grondwaterwinningen in de zandregio kan daarom op de middellange 
termijn bijdragen aan een voor de drinkwatersector acceptabele afname van het stikstofgebruik te 
bewerkstelligen. In de Limburgse lössregio is voortzetting van gerealiseerde nitraatreducerende 
maatregelen in de intrekgebieden van kwetsbare winningen noodzakelijk, zodat de recentelijk sterk 
gereduceerde nitraatemissies naar het grondwater blijvend op een acceptabel niveau worden 
gehandhaafd. 
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1 Inleiding 

Vanaf 2012 beginnen de onderhandelingen tussen het kabinet Rutte en de Europese Commissie over de 
invulling van het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2014-2017. Hierbij bestaat de inzet van het 
kabinet Rutte onder andere uit een stabilisatie van de mestgebruiknormen en een nieuwe derogatie. 
Daarnaast wordt ten behoeve van het verhogen van het milieurendement ingezet op differentiatie van 
het mestbeleid door de normstelling aan te scherpen in gebieden waar dat noodzakelijk is. Een mogelijke 
invulling van dit gebiedsgericht maatwerk is het lokaal aanscherpen van de mestgebruiknormen in 
intrekgebieden van kwetsbare grondwaterwinningen. De drinkwaterbedrijven in de kwetsbare 
zandgebieden (Vitens, WML, Brabant Water en mogelijk WMD) maken zich sterk voor deze invulling 
van het mestbeleid, omdat dit op termijn positief zal bijdragen aan het terugdringen van de effecten van 
vermesting op de ruwwaterkwaliteit in een aantal winningen. In de intrekgebieden op de kwetsbare 
lössgronden is recentelijk het stikstofoverschot sterk teruggebracht door nauwe samenwerking tussen 
agrariërs en WML (Bemelmans et al., 2010). 
 
De doelen van dit project zijn om 
(1) een overzicht te geven van de omvang en aard van de problematiek die drinkwaterbedrijven 

ondervinden als gevolg van bemesting, en 
(2) een indicatie te geven in welke mate het meststoffenbeleid aangescherpt dient te worden om de 

effecten van bemesting op de ruwwaterkwaliteit tot een voor de drinkwaterbedrijven acceptabel 
niveau terug te brengen. 

Voor deze tweede doelstelling wordt de langjarig en ruimtelijk gemiddelde nitraatconcentratie in het 
bovenste grondwater in intrekgebieden als uitgangspunt genomen. Alleen indien deze concentratie lager 
is dan de normstelling van 50 mg/l valt bemesting gegarandeerd buiten de beheerskwesties. Door de 
ondiepe nitraatconcentratie, in plaats van de ruwwaterkwaliteit, als uitgangspunt van het 
beschermingsbeleid te nemen, kan effectiever aanvullend of nieuw beleid geformuleerd worden. Dit 
omdat de effecten van beleidsmaatregelen op kortere termijn waarneembaar zijn in het ondiepe 
grondwater, dan in pompputten.  
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2 Methode 

2.1 Trendanalyse van knelpunten in individuele pompputten 
 
De omvang en het karakter van de problematiek die de drinkwatersector ondervindt als gevolg van 
bemesting is in beeld gebracht door middel van een trendanalyse van vermestinggerelateerde 
knelpunten sinds het jaar 2000. Knelpunten zijn gedefinieerd als het optreden van minimaal 1 
waargenomen normoverschrijding per jaar voor nitraat, sulfaat, hardheid of nikkel in ruwwater uit 
minimaal 1 pompput van een puttenveld. Met deze definitie is het aanmerken van een knelpunt 
onafhankelijk van de frequentie waarmee een normoverschrijding optreedt, de mate van 
normoverschrijding en van het aantal pompputten binnen een puttenveld waar normoverschrijdingen 
worden waargenomen. Hiervoor is gekozen omdat drinkwaterbedrijven een continue goede 
drinkwaterkwaliteit moeten leveren, en daarom in de dagelijkse bedrijfsvoering op enige manier (ad 
hoc) maatregelen nemen (monitoren, mengen van ruwwater uit verschillende pompputten) om 
normoverschrijdingen in het totale ruwwater te voorkomen. Overschrijdingen van streefwaarden en 
aanwijzingen voor mogelijke normoverschrijdingen op de korte of middellange termijn vallen buiten de 
hier gehanteerde definitie van knelpunt. 
 
Voor het identificeren van jaarlijkse normoverschrijdingen is gebruik gemaakt van databases met 
waterkwaliteitsgegevens (of rapportages daarover) die aangeleverd zijn door Vitens, Brabant Water en 
WML. Deze databases zijn samengesteld op basis van bemonstering van individuele pompputten met 
variërende frequentie, waarbij niet noodzakelijkerwijs alle pompputten van een puttenveld zijn 
bemonsterd. Hierdoor geeft deze analyse, met de hier gehanteerde definitie voor knelpunt, mogelijk een 
te positief beeld van het aantal knelpunten. Normoverschrijdingen kunnen namelijk als gevolg van de 
lage bemonsteringsfrequentie gemist worden. 
 

2.2 Ruimtelijke extrapolatie van gemeten nitraatconcentraties 

2.2.1 Algemeen 
De mate waarin het meststoffenbeleid aangescherpt dient te worden om de vermestingproblematiek tot 
een acceptabel niveau terug te dringen is geschat op basis van indicaties van de gemiddelde 
nitraatconcentratie in ondiep grondwater in intrekgebieden over meerdere jaren. Hierbij geldt als 
uitgangpunt dat de gemiddelde nitraatconcentratie in ondiep grondwater maximaal gelijk aan de 
normstelling voor nitraat van 50 mg/l dient te zijn. Het is dan vrij zeker dat op de lange termijn aan de 
drinkwaternormen voor nitraat, sulfaat, hardheid en nikkel wordt voldaan. De mate waarin het 
meststoffenbeleid aangescherpt dient te worden is berekend als het verschil tussen de huidige 
gemiddelde nitraatconcentratie over een intrekgebied en de normstelling. Deze berekening is uitgevoerd 
voor drie kwetsbare grondwaterwinningen waarin de effecten van bemesting zich manifesteren in 
normoverschrijdingen voor nitraat, hardheid, sulfaat en/of nikkel. Deze grondwaterwinningen zijn 
Dinxperlo (Vitens), Mander (Vitens) en Vessem (Brabant Water). 
 
Vlakdekkende nitraatconcentraties in ondiep grondwater in de drie intrekgebieden zijn geschat door 
middel van ruimtelijke extrapolatie van gemeten nitraatconcentraties in ondiep grondwater in de 
kwetsbare zandgebieden. Hiervoor is onderscheid gemaakt tussen landbouwgebieden en 
natuurgebieden. Voor het bepalen van de nitraatconcentratie onder landbouwgrond is gebruik gemaakt 
van de LMM-database (Boumans en Fraters, 2011). Deze database bevat tijdreeksen van 
nitraatconcentraties in mengmonsters die aselect verzameld zijn op ruim 250 agrarische bedrijven 
verspreid over de kwetsbare zandgebieden van noord, oost en zuid Nederland. De LMM-database is de 
meest omvangrijke Nederlandse database van nitraatconcentraties in ondiep grondwater in percelen met 
een agrarisch gebruik, en is daarom het meest geschikt voor het afleiden van relaties tussen landgebruik 
en nitraatuitspoeling. 
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2.2.2 Nitraat onder grasland en akkerland 
De LMM-database is geaggregeerd op het niveau van de bedrijfstypen akkerbouw, veeteelt, hokdieren 
en overige landbouw. Op basis van deze database is de verdeling van de gemiddelde nitraatconcentratie 
in ondiep grondwater onder gras- en akkerland over de grondwatertrappen als volgt berekend: 
 
(1) Voor elk bedrijfstype is de gemiddelde nitraatconcentratie in ondiep grondwater voor de hele 

zandregio en over de periode 2007-2010 berekend. Omdat de nitraatemissie uit landbouw sinds 2004 
gestabiliseerd zijn (Boumans en Fraters, 2011) geeft dit meerjarig gemiddelde een actueel en 
klimaatneutraal beeld van het regionale effect van bemesting op ondiepe nitraatconcentraties. 
Doordat met gemiddelden over de hele zandregio wordt gewerkt zijn regionale verschillen in de 
nitraatconcentratie die niet samenhangen met de grondwaterstanddynamiek niet meegenomen. Met 
andere woorden, de systematisch hogere nitraatconcentratie in zuid Nederland ten opzichte van 
oost en noord Nederland zijn niet meegenomen, terwijl uit de LMM-database blijkt dat de 
gemiddelde nitraatconcentratie in LMM-bedrijven uit zuid Nederland een factor 2 hoger is dan die 
uit oost en noord Nederland. Differentiatie naar deze regio’s was niet mogelijk omdat het aantal 
bedrijfstypen per regio te klein is om betrouwbare gemiddelde waarden van de nitraatconcentratie 
in het bovenste grondwater te berekenen.  

 
(2) De gemiddelde nitraatconcentraties zijn vervolgens omgerekend naar referentie nitraatconcentraties 

voor de bedrijfstypen. De referentieconcentratie is voor elk bedrijfstype gedefinieerd als de 
nitraatconcentratie in de bovenste meter grondwater bij een grondwatertrap VIII. Op deze zeer 
droge “referentie” bodems speelt denitrificatie een ondergeschikte rol, zodat de 
referentieconcentratie direct afhangt van de nitraatvracht naar het grondwater. De 
referentieconcentratie is berekend op basis van de grondwatertrapverdeling van de bedrijfstypen in 
de zandregio en de nitraatreductiefactoren volgens Boumans et al. (1989), volgens: 
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, waarin 
BT is het bedrijfstype, 
GWT is de grondwatertrap, 
f is de fractie van het totaal areaal van de LMM-bedrijven behorend tot bedrijfstype BT 
en met een grondwatertrap GWT, en 
w is de nitraatreductiefactor volgens Boumans (1989) , zie Tabel 2.1. 

 
Tabel 2.1: Nitraatreductiefactoren voor het omrekenen van de referentie nitraatconcentratie naar de 
grondwatertrap-afhankelijke nitraatconcentratie in ondiep grondwater (Boumans et al., 1989). 

Gt II II* III III* IV V V* VI VII VIII 

Gemiddeld 0.05 0.05 0.08 0.31 0.43 0.50 0.48 0.65 0.83 1.00 

SD 0.09 0.09 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.04 0.07 0.09 

 
 
(3) De referentieconcentraties voor de 4 bedrijfstypen zijn omgerekend naar referentieconcentraties voor 

de landgebruikklassen “akkerland” en “grasland”. Dit is nodig om patronen in de LMM-database te 
kunnen projecteren op de intrekgebieden op basis van de LGN-kaart. De wijze waarop de LGN-
kaart hiertoe is geïnterpreteerd wordt in paragraaf 2.2.4 uitgelegd.  
De referentieconcentratie voor de bedrijfstypen zijn omgerekend naar die voor landgebruikklassen 
door aan te nemen dat de landgebruikgerelateerde nitraatconcentratie onafhankelijk is van het 
bedrijfstype. In werkelijkheid zijn meerdere factoren dan het landgebruik bepalend voor de 
referentieconcentratie, waaronder het type bemesting (kunstmest of dierlijke mest). Onder 
bovengenoemde aanname is de gemiddelde referentieconcentratie voor de bedrijfstypen gelijk aan 
het gewogen gemiddelde van de referentieconcentratie voor de landgebruikklassen:  
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In deze vergelijking is fgras,BT de areaalfractie grasland voor elk bedrijfstype en fakker,BT de areaalfractie 
akkerland voor elk bedrijfstype. Deze set van 4 vergelijkingen (namelijk voor elk bedrijfstype één) en 
2 onbekenden (referentieconcentratie voor grasland en voor bouwland) heeft geen eenduidige 
uitkomst. Daarom is de oplossing van deze set vergelijkingen benaderd door middel van een 
iteratieve procedure waarbij de RMSE is geminimaliseerd. De RMSE is gedefinieerd als de wortel 
van de gemiddelde kwadratische afwijking van de berekende en de ‘waargenomen’ gemiddelde 
referentieconcentratie voor bedrijfstypen. Daarnaast is aan de optimale benadering de voorwaarde 
gesteld dat de oppervlakte gewogen referentieconcentratie op basis van bedrijfstypen gelijk is aan de 
oppervlakte gewogen referentieconcentratie op basis van de landgebruikklassen: 
 

      LMMakakrefLMMgrasgrasref

BT
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1
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, waarin fBT,LMM is de areaalfractie van elke LMM-bedrijfstype binnen de LMM-database, fgras,LMM = 
0.60, de areaalfractie gras van alle LMM-bedrijven en fakker,LMM = 0.40, de areaalfractie akkerland van 
alle LMM-bedrijven.  
 

(4) Tenslotte is voor de landgebruikklassen grasland en akkerbouw de verdeling van de gemiddelde 
nitraatconcentratie in het bovenste grondwater over de grondwatertrappen berekend. Hiertoe zijn 
de referentieconcentraties vermenigvuldigd met de nitraatreductiefactoren volgens Boumans et al., 
1989 (zie Tabel 2.1): 
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2.2.3 Nitraat onder natuurgebieden 
De gemiddelde nitraatconcentratie in ondiep grondwater onder natuurgebieden is ontleend aan 
Masselink et al. (2012), een RIVM-rapportage over de resultaten van het TrendMeetnetVerzuring voor de 
periode 2009-2011. Dit meetnet bevat ongeveer 150 meetpunten in bos- en heidegebieden in de 
zandregio. Op elk meetpunt is 1 mengmonster bestaande uit 10 submonsters van het bovenste 
grondwater geanalyseerd op onder andere nitraat. De rapportage van Masselink et al. (2012) betreft een 
analyse van 74 meetpunten in oktober 2009 en april 2010, en 76 andere meetpunten in september 2010 en 
januari 2011. Uit de resultaten van de monsterrondes rapporteren Masselink et al. (2012) een gemiddelde 
nitraatconcentratie in ondiep grondwater onder bos- en heide van 20.2 mg/l. Deze gemiddelde 
concentratie is in onderhavige studie direct gebruikt voor het berekenen van vlakdekkende 
nitraatconcentratie in intrekgebieden, zonder dat gecorrigeerd is voor de grondwaterstand. Dit is een 
grove benadering gezien de waargenomen variatie in nitraatconcentratie tussen 0 en 120 mg/l 
(Masselink et al., 2012). 
 

2.2.4 Projectie op intrekgebieden 
De verdeling van de gemiddelde nitraatconcentraties over de grondwatertrappen is geprojecteerd op 
intrekgebieden op basis van de LGN-kaart en de Bodemkaart van Nederland. Hiertoe zijn enkele LGN-
klassen als volgt geaggregeerd: 
(1) De LGN-klasses “agrarisch gras”, en “gras in primair/secondair bebouwd gebied” zijn 

samengevoegd tot de landgebruikklasse “grasland”.  
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(2) Alle LGN-klassen “Mais”, “Aardappelen”, “Bieten”, “Granen”, “Bloembollen” en “Overige 
gewassen” zijn samengevoegd tot de landgebruikklasse “Akkerbouw” 

(3) Alle LGN-klassen die refereren aan de aanwezigheid van bos of heide zijn gebundeld tot de klasse 
“natuur”; 

(4) Aan de overige LGN-klasses (onder andere bebouwing) is een nitraatconcentratie van 0 mg/l 
toegekend. Dit is een onderschatting van de werkelijke nitraatconcentratie in het bovenste 
grondwater. 
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3 Resultaten 

3.1 Knelpunten in relatie tot vermesting 
 

3.1.1 Algemeen 
Tabel 3.1 geeft een overzicht van de Nederlandse grondwaterwinningen waar bemesting van het 
intrekgebied gedurende de periode 2000-2010 aantoonbaar heeft geleid tot een of meer 
normoverschrijdingen voor nitraat, sulfaat, hardheid of nikkel. Volgens de hier uitgevoerde analyse van 
normoverschrijdingen vormt bemesting voor 48 grondwaterwinningen een knelpunt. Voor de kwetsbare 
winning te Roodborn (WML) is de verwachting dat binnen enkele jaren na 2010 de nitraatnorm wordt 
overschreden (Prevoo en Van Rijsselt, 2010). Hiermee komt het totaal aantal winningen waarvoor de 
effecten van bemesting op de diepe grondwatersamenstelling een knelpunt vormt op 49.  
 
Veertig van de 49 winningen met een bemestingsprobleem worden geëxploiteerd door Vitens, 3 door 
Brabant Water en 6 door WML. Van de 49 winningen met een vermestingsprobleem worden er de 
komende jaren 8 gesloten. Dit betreft 2 winningen van Brabant Water en 6 winningen van Vitens. Het 
besluit tot sluiting van deze winningen komt onder andere voort uit een slechte waterkwaliteit die deels 
wordt veroorzaakt door bemesting (persoonlijke mededeling Sandra Verheijden, Brabant Water). 
 
De locaties van winningen waar bemesting aantoonbaar leidt tot normoverschrijdingen van nitraat, 
sulfaat, hardheid of nikkel zijn in Figuur 3.1 weergegeven. In deze figuur ontbreken de 3 winningen 
waar bemesting wel een knelpunt vormt, maar tot nog toe niet aantoonbaar tot normoverschrijdingen 
heeft geleid. Zeven van de 45 winningen zijn gelegen in het laag gelegen rivierengebied, 4 in het 
lössgebied van Limburg, en 34 in de hoog gelegen zandgebieden in Brabant, Utrecht, Gelderland, 
Overijssel, Drenthe en Friesland. Het grote aantal probleemwinningen op de hoge zandgronden hangt 
samen met de grote kwetsbaarheid van deze doorgaans droge gronden met een laag lutum- en 
organische stofgehalte. 
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Figuur 3.1: Waterwinningen waarbij de effecten van bemesting zich aantoonbaar manifesteren in de 
ruwwaterkwaliteit van individuele winputten in Nederland. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de 
winningen.
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Tabel 3.1: Overzicht van de wijze waarop de mestproblematiek zich manifesteert, of kan manifesteren, in kwetsbare 
grondwaterwinningen in Nederland. De gehanteerde definitie voor “manifesteren” is minimaal 1 waargenomen 
normoverschrijding in ruwwater uit individuele pompputten over de periode 2000-2012. 

  Mestproblematiek manifesteert zich in normoverschrijdingen van  

Winning Bedrijf Nitraat Hardheid Sulfaat Nikkel 

Aalten Vitens     

Archemerberg Vitens     
Boxmeer1 BW     

Boerhaar2 Vitens     

Bunnik Vitens     

Corle Vitens     

Cothen Vitens     

de Pol1 Vitens     

De Tombe WML     

De Dommel WML     

Dinxperlo Vitens     

Druten2 Vitens     

Espelose Broek Vitens     

Galgenberg Vitens     

Goor Vitens     

Haarlo Vitens     

Hammerflier Vitens     

Havelterberg Vitens     

Heumensoord Vitens     

Hettenheuvel Vitens     

Heer-Voerendaal WML     

Holten Vitens     

IJzeren Kuilen WML     

Kolff Vitens     

Leersum Vitens     

Lochem1 Vitens     

Losser Vitens     
Manderveen Vitens     

Nieuwe Marktstraat1 Vitens     

Noordijkerveld Vitens     

Olde Kasten1 Vitens     

Olden_Eibergen Vitens     

 Roodborn WML     

Rodenmors Vitens     

Sijmons Vitens     

Spannenburg Vitens     

t Klooster1 Vitens     

Van Heek Vitens     

Velddriel Vitens     
Vessem BW     

Vierlingsbeek1 BW     

Vorden Vitens     
Weerselo Vitens     

Wierden Vitens     

Witharen Vitens     

Zutphen1 Vitens     

Totaal  17 32 7 8 
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1 Wordt gesloten, 2 Normoverschrijding gebaseerd op gemengd ruwwater van de pompstations Boerhaar en Druten  

 

3.1.2 Nitraat in ruwwater 
 
Het effect van bemesting van het intrekgebied manifesteert zich in 18 kwetsbare grondwaterwinningen 
als normoverschrijdingen voor nitraat in ruwwater uit individuele pompputten (Tabel 3.2). Twaalf van 
deze winningen worden geëxploiteerd door Vitens, 5door WML en 1 door Brabant Water. Daarnaast 
wordt van de winning te Craubeek (WML) verwacht dat binnen enkele jaren de nitraatnorm wordt 
overschreden (Prevoo en Van Rijsselt, 2010). Normoverschrijdingen voor nitraat worden waargenomen 
in de hoge zandgronden van Noord-Brabant, Utrecht, Overijssel, Gelderland en Drenthe, en in het 
lössgebied van Limburg (Figuur 3.1). 
 
Het jaarlijkse aantal winningen met overschrijdingen van de nitraatnorm varieert tussen 6 en 14 stuks, 
waarbij opgemerkt dat niet voor alle winningen data beschikbaar was voor 2010, het jaar met ‘slechts’ 6 
waargenomen normoverschrijdingen. Gedurende de periode 2000-2010 is geen eenduidige trend in de 
nitraatproblematiek te zien. Het aantal winningen met te hoge nitraatconcentraties in ruwwater uit 
individuele putten is de afgelopen 10 jaar niet of nauwelijks afgenomen.  
 
 
Tabel 3.2: Jaarlijkse normoverschrijdingen voor nitraat in ruwwater in individuele pompputten voor de periode 
2000-2010. De drinkwaternorm voor nitraat is 50 mg/l. Merk op dat normoverschrijdingen voor nitraat binnen 
enkele jaren worden verwacht in de winningen Craubeek (WML, Prevoo en van Rijsselt, 2010)  

Winning Bedrijf Type Overschrijding in 

   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Archemberg Vitens             
De Tombe WML            ? 
De Dommel2 WML            ? 
Dinxperlo Vitens             
Galgenberg Vitens             
Havelterberg Vitens             
Heumensoord Vitens             
Heer-Voerendaal WML             
Holten Vitens             
IJzeren Kuilen WML             
Leersum Vitens             
Lochem1 Vitens             
Manderveen Vitens             
Nieuwe marktstraat1 Vitens             
Roodborn WML             
Van Heek Vitens             
Vierlingsbeek1 BW             
Wierden Vitens             

GS=grote stuwwal; KS=kleine stuwwal; KLP=kalkloos pyriet 
1 Wordt gesloten. 
2  Winning is een strategische reserve, en wordt daarom sinds 2001 nog maar beperkt bemonsterd. 

  

3.1.3 Hardheid van ruwwater 
Gedurende de periode 2000-2010 zijn in een of meer pompputten van 31 grondwaterwinningen 
normoverschrijdingen voor hardheid (2.5 mmol/l) waargenomen. Daarnaast zijn normoverschrijdingen 
voor hardheid waargenomen in het gezamenlijke ruwwater van de winningen te Boerhaar en Druten. 
Met uitzondering van Vierlingsbeek en Galgenberg zijn deze normoverschrijdingen van structurele aard; 
er is geen eenduidige trend zichtbaar. Vooral Vitens ondervindt met 29 grondwaterwinningen 
problemen door normoverschrijdingen voor hardheid als gevolg van bemesting. Brabant Water 
exploiteert 2 winningen waar de hoge hardheid een knelpunt vormt. Beide winningen worden op korte 
termijn gesloten. 
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Normoverschrijdingen voor hardheid die in ieder geval ten dele samenhangen met bemesting komen 
voornamelijk voor in het lage rivierengebied van Utrecht en Gelderland en de hoge zandgronden van 
Gelderland en Overijssel. Merk op dat normoverschrijdingen voor hardheid mogelijk ook elders 
voorkomen, maar dat de drinkwaterbedrijven deze problemen niet aanmerken als zijnde een 
mestprobleem. 
 
 
Tabel 3.3: Jaarlijkse normoverschrijdingen voor hardheid in ruwwater in individuele pompputten voor de periode 
2000-2012. De hardheidsnorm is 2.5 mmol/l cf het waterleidingbesluit. Merk op dat normoverschrijdingen voor 
hardheid ook optreden bij de winningen te Boerhaar en Druten (beiden Vitens). 

Winning Bedrijf Type Overschrijding in 

   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Vierlingsbeek1 BW             
Boxmeer1 BW             
Aalten Vitens   ? ? ?        
Weerselo Vitens             
Bunnik Vitens             
Corle Vitens             
Cothen Vitens             
De Pol1 Vitens             
Dinxperlo Vitens             
Espelose Broek Vitens             
Galgenberg Vitens             
Goor Vitens             
Haarlo Vitens             
Hammerflier Vitens             
Kolff Vitens             
Lochem1 Vitens             
Losser Vitens             
Nieuwe marktstraat1 Vitens             
Noordijkerveld Vitens             
Olde Kasten1 Vitens             
Olden Eibergen Vitens             
Rodenmors Vitens             
Sijmons Vitens             
Spannenburg Vitens             
’t Klooster1 Vitens             
Velddriel Vitens             
Vorden Vitens             
Weerselo Vitens             
Wierden Vitens             
Witharen Vitens             
Zutphen1 Vitens             

1 Wordt gesloten. 

 
 

3.1.4 Sulfaat in ruwwater 
Normoverschrijdingen voor sulfaat zijn sinds 2000 in 5 winningen waargenomen (Tabel 3.4). Deze 
winningen zijn gelegen in de pyriethoudende zandgronden in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, 
en worden geëxploiteerd door Vitens (5 stuks) en Brabant Water (2 stuks). Merk op dat 1 van de 
winningen van Brabant Water (Vierlingsbeek) binnen enkele jaren wordt gesloten onder andere 
vanwege een slechte waterkwaliteit.  
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Tabel 3.4: Jaarlijkse normoverschrijdingen voor sulfaat in ruwwater in individuele pompputten voor de periode 
2000-2012. De drinkwaternorm voor sulfaat is 150 mg/l. Sulfaat vormt mogelijk ook een probleem in de winningen 
Boerhaar en Druten (Vitens). 

Winning Bedrijf Type Overschrijding in 
   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Corle Vitens             
Losser Vitens             
Vessem BW             
Vierlingsbeek1 BW             
Wierden Vitens             

1 Wordt gesloten 

 

3.1.5 Nikkel in ruwwater 
Normoverschrijdingen voor nikkel (0.02 mg/l) zijn sinds 2000 in 8 grondwaterwinningen waargenomen 
(Tabel 3.5). In 5 winningen zijn normoverschrijdingen voor nikkel van structurele aard. In twee andere 
winningen (Hettenheuvel en Wierden) steken normoverschrijdingen sinds het jaar 2009 de kop op. 
 
De 8 winningen met normoverschrijdingen voor nikkel bevinden zich op de pyriethoudende 
zandgronden van Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe (Figuur 3.1). Ze worden geëxploiteerd 
door Vitens (6 stuks) en Brabant Water (2 stuks). Beide winningen van Brabant Water (Boxmeer en 
Vierlingsbeek) worden op korte termijn gesloten.  
 
 
Tabel 3.5: Jaarlijkse normoverschrijdingen voor nikkel in ruwwater in individuele pompputten voor de periode 
2000-2012. De drinkwaternorm voor nikkel is 0.02 mg/l. 

Winning Bedrijf Overschrijding in 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Archemberg Vitens            
Boxmeer1 BW            
Havelterberg Vitens            
Hettenheuvel Vitens            
Holten Vitens            
Manderveen Vitens            

Vierlingsbeek1 BW            
Wierden Vitens            

1 Wordt gesloten 

 
 

3.2 Nitraatconcentraties in het bovenste grondwater 

3.2.1 Algemeen 
De berekende nitraatconcentraties in ondiep grondwater in relatie tot bodemgebruik en grondwatertrap 
staan weergegeven in Tabel 3.6. Hoewel de waarden indicatief zijn, duiden ze op een duidelijk patroon 
in de relatie tussen grondgebruik, grondwatertrap en gemiddelde nitraatconcentratie in het bovenste 
grondwater. Bij grondwatertrappen II, II* en III is de gemiddelde nitraatconcentratie in het bovenste 
grondwater lager dan de normstelling van 50 mg/l ongeacht het type landgebruik. Bij grasland met een 
grondwatertrap III* of droger neemt de gemiddelde overschrijding van de normstelling steeds verder 
toe. Bij akkerbouw overschrijdt de gemiddelde nitraatconcentratie de norm vanaf een grondwatertrap 
IV. De maximale nitraatconcentratie (236 mg/l) wordt verwacht op zeer droge bodems met een 
grondwatertrap VIII en die in gebruik zijn als grasland.  
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Tabel 3.6: Indicatieve waarden van de nitraatconcentratie in ondiep grondwater onder grasland, akkerbouw, natuur 
en overig landgebruik in relatie tot de grondwatertrap. 

Gt II II* III III* IV V V* VI VII VIII 

Grasland 5 5 8 30 41 48 46 62 80 96 

Akkerbouw 10 10 16 63 88 102 98 133 169 204 

Natuur 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Overig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

3.2.2 Dinxperlo (Vitens) 
De berekende vlakdekkende nitraatconcentratie in het bovenste grondwater in het intrekgebied van de 
winning te Dinxperlo (Vitens) is weergegeven in Figuur 3.2 (volgende pagina). Deze figuur geeft 
aanwijzingen dat er in het overgrote deel van het intrekgebied sprake is van nitraatconcentraties in het 
bovenste grondwater die de normstelling van 50 mg/l overschrijden. De berekende nitraatconcentratie 
varieert grofweg tussen 50 en 200 mg/l, terwijl de gebieden met een berekende nitraatconcentratie lager 
dan 50 mg/l slechts een zeer beperkt aandeel in het intrekgebied hebben. De oorzaak van deze 
overwegend bovengemiddelde nitraatconcentratie is zowel de dominantie van agrarisch landgebruik 
boven natuur, als het hoge aandeel droge zandgronden met een grondwatertrap Vb of hoger (Figuur 
3.3). Met andere woorden, door het agrarisch gebruik van het intrekgebied is de emissie van nitraat naar 
het grondwater relatief hoog, en door de diepe grondwaterstanden vindt er in de onverzadigde zone 
relatief weinig afbraak van nitraat onder invloed van denitrificatie plaats.  
 
De ruimtelijk gemiddelde nitraatconcentratie van het grondwaterbeschermingsgebied van Dinxperlo is 
op basis van Figuur 3.2 begroot op 88 mg/l. Het gebiedsgemiddelde van het intrekgebied zal 
vergelijkbaar zijn, omdat de berekende nitraatconcentratie in het bovenste grondwater van het 
Nederlands deel van het intrekgebied vergelijkbaar is met dat van het grondwaterbeschermingsgebied. 
Deze berekening indiceert dat een daling van de gebiedsgemiddelde nitraatconcentratie in het bovenste 
grondwater met 38 mg/l (88 mg/l – normstelling) noodzakelijk is om op de lange termijn een voor 
Vitens acceptabele verbetering van de diepe grondwaterkwaliteit te bewerkstelligen. 
 

 
Figuur 3.3: Landgebruik en grondwatertrap van het intrekgebied van de grondwaterwinning te 
Dinxperlo en omgeving. De begrenzingen van het intrekgebied, het grondwaterbeschermingsgebied en 
het waterwingebied zijn met de grijze lijnen weergegeven. 
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Figuur 3.2: Vlakdekkende nitraatconcentratie van het intrekgebied van de grondwaterwinning te 
Dinxperlo en omgeving. De begrenzingen van het intrekgebied, het grondwaterbeschermingsgebied en 
het waterwingebied zijn met de grijze lijnen weergegeven. 

3.2.3 Mander (Vitens) 
De berekende vlakdekkende nitraatconcentratie in het bovenste grondwater in het intrekgebied van de 
kwetsbare winning te Mander (Vitens) is weergegeven in Figuur 3.4. Deze figuur geeft aanwijzingen dat 
de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater in ongeveer 2/3 deel van het intrekgebied 
normoverschrijdend is. De berekende nitraatconcentratie varieert grofweg tussen 50 en 200 mg/l. Deze 
hoge nitraatconcentraties hangen samen met de aanwezigheid van akkerbouw en (in mindere mate) 
grasland op droge bodems met een grondwatertrap van VI of droger (Figuur 3.5). Nitraatconcentraties 
beneden de normstelling komen over een beperkte oppervlakte voor en hangen samen met de 
aanwezigheid van natuur met een gemiddeld lage emissie van nitraat naar het grondwater 
 
De gebiedsgemiddelde nitraatconcentratie van het grondwaterbeschermingsgebied van Mander is op 
basis van Figuur 3.4 begroot op 85 mg/l. Deze berekening indiceert dat een daling van de 
gebiedsgemiddelde nitraatconcentratie in het bovenste grondwater met 35 mg/l (85 mg/l – 
normstelling), noodzakelijk is, om op de lange termijn een voor Vitens acceptabele verbetering van de 
diepe grondwaterkwaliteit te bewerkstelligen. Echter, indien het Duitse deel van het intrekgebied 
gedomineerd wordt door natuur zal de noodzakelijke daling van het stikstofgebruik lager uitvallen. 
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Figuur 3.5: Landgebruik en grondwatertrap van het intrekgebied van de grondwaterwinning te Mander 
en omgeving. De begrenzingen van het intrekgebied, het grondwaterbeschermingsgebied en het 
waterwingebied zijn met de grijze lijnen weergegeven. Tevens is het intrekgebied van de voormalige 
winning Vasserheide weergegeven. 
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Figuur 3.4: Vlakdekkende nitraatconcentratie van het intrekgebied van de grondwaterwinning te 
Mander en omgeving. De begrenzingen van het intrekgebied, het grondwaterbeschermingsgebied en het 
waterwingebied zijn met de grijze lijnen weergegeven. Tevens is het intrekgebied van de voormalige 
winning Vasserheide weergegeven. 
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3.2.4 Vessem (Brabant Water) 
 
De berekende vlakdekkende nitraatconcentratie in het bovenste grondwater in het intrekgebied van de 
kwetsbare winning te Vessem (Brabant Water) is weergegeven in Figuur 3.6. Deze figuur geeft 
aanwijzingen dat de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater in ongeveer 20% van het 
grondwaterbeschermingsgebied normoverschrijdend is. Lokaal kan de nitraatconcentratie door de 
aanwezigheid van akkerland op zeer droge bodems (Figuur 3.7) oplopen tot 204 mg/l. Echter, in het 
overgrote deel van het intrekgebied bedraagt de berekende nitraatconcentratie 20 mg/l. Deze lage 
concentratie hangt samen met de dominantie van natuur in het landgebruik van het intrekgebied (Figuur 
3.7). Omdat de natuurgebieden voorkomen op zeer droge bodems met een grondwatertrap VIII, en er 
voor de nitraatuitspoeling onder natuurgebieden niet gedifferentieerd is naar grondwatertrap, wordt de 
nitraatconcentratie hier mogelijk onderschat. Merk op dat in een groot deel van het 
grondwaterbeschermingsgebied geen grondwatertrap bekend is, zodat schattingen van de 
nitraatconcentratie in het bovenste grondwater voor deze gebieden ontbreken. Een groot deel van deze 
wordt gebruikt voor akkerbouw, het landgebruiktype met het hoogste mestoverschot. Daarnaast geeft 
de LMM-database aanwijzingen dat de nitraatgehalten onder agrarische bedrijven in zuid Nederland 
een factor 2 hoger is dan het nitraatgehalte onder agrarische bedrijven in noord en oost Nederland. Dit 
regionale verschil is in de hier uitgevoerde berekeningen uitgemiddeld, en komt daarom niet in de 
resultaten tot uiting. De gebiedsgemiddelde nitraatconcentratie van het grondwaterbeschermingsgebied 
van 51 mg/l is hierdoor waarschijnlijk een onderschatting van de werkelijke gehalten. 
 

 

Figuur 3.7: Landgebruik en grondwatertrap van het grondwaterbeschermingsgebied van de 
grondwaterwinning te Vessem. De vloeiende donkere contour komt overeen met een 
grondwaterverblijftijd van 100 jaar, en de lichtere contour met een verblijftijd van 25 jaar. 
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Figuur 3.6: Vlakdekkende nitraatconcentratie van het grondwaterbeschermingsgebied van de 
grondwaterwinning te Vessem en omgeving. De vloeiende donkere contour komt overeen met een 
grondwaterverblijftijd van 100 jaar, en de lichtere contour met een verblijftijd van 25 jaar. 
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4 Discussie 

4.1 Effecten van bemesting op de ruwwaterkwaliteit 
In deze rapportage zijn de effecten van vermesting op de ruwwaterkwaliteit uit kwetsbare 
grondwaterwinningen in beeld gebracht door middel van een trendanalyse van knelpunten in 
individuele pompputten. Hierbij zijn knelpunten gedefinieerd als het optreden van minimaal 1 
waargenomen normoverschrijding per jaar voor nitraat, sulfaat, hardheid of nikkel in ruwwater uit 
minimaal 1 pompput van een puttenveld. Deze knelpunten zijn geïnventariseerd voor de periode 2000-
2010 en geïdentificeerd door toetsing aan de drinkwaternormen voor nitraat, sulfaat en nikkel, en aan het 
waterleidingbesluit voor hardheid. Met deze aanpak zijn 45 winningen geïdentificeerd waarbij de 
effecten van bemesting zich manifesteren door normoverschrijdingen van nitraat, hardheid, sulfaat 
en/of nikkel. Daarnaast laten de resultaten zien dat de omvang en aard van de mestproblematiek die 
Vitens, Brabant Water en WML ondervinden sinds 2000 vrijwel ongewijzigd is gebleven. 
 
De hier geschetste aard en omvang van de mestproblematiek, en de veranderingen daarin, worden 
echter mogelijk onderschat door de nauwe definitie van knelpunt die hier is gehanteerd. Zo zijn 
winningen buiten de probleemcategorie gevallen indien de drinkwaternormen voor nitraat, sulfaat, 
hardheid of nikkel in individueel ruwwater tot nog toe niet overschreden zijn, terwijl er wel 
aanwijzingen zijn dat deze normen op de korte of middellange termijn overschreden kunnen worden. 
Deze aanwijzingen zijn 

(1) hoge nitraatconcentraties in waarnemingsputten rond een puttenveld; 
(2) stijgende concentraties van mestgerelateerde stoffen in ruwwater; 
(3) concentraties van mestgerelateerde stoffen die de normen benaderen. 

Daarnaast hanteren drinkwaterbedrijven streefwaarden die strenger zijn dan de drinkwaternormen. Zo 
is de streefwaarde voor nitraat 25 mg/l en voor sulfaat 100 mg/l. Overschrijdingen van de 
streefwaarden zijn in deze studie niet als knelpunt aangemerkt. 
 
Zowel voor mogelijke normoverschrijdingen in de toekomst, als voor overschrijdingen van 
streefwaarden zijn extra inspanningen, zoals aanvullende monitoring, van de drinkwaterbedrijven 
vereist om een goede drinkwaterkwaliteit te waarborgen. WML (Prevoo en Van Rijsselt, 2010), Vitens 
(persoonlijke mededeling Martin de Jonge, mei 2012) en WMD (persoonlijke mededeling Nico van der 
Moot, april 2012) hebben aangegeven om een of meer van bovenstaande redenen extra monitoring uit te 
voeren. Dit betekent dat de omvang van de mestproblematiek in de Nederlandse drinkwatersector 
waarschijnlijk groter is dan in deze rapportage geschetst, doordat een nauwe definitie van de term 
knelpunt is gehanteerd. 
 

4.2 Karteren van vlakdekkende nitraatconcentraties 
 
In deze studie is de vlakdekkende nitraatconcentratie in het bovenste grondwater over drie 
intrekgebieden berekend op basis van (1) gemiddelde nitraatconcentraties voor 4 bedrijfstypen in de 
zandregio over de periode 2007-2010, (2) de grondwatertrapverdeling en de oppervlaktefractie grasland 
van elk van de bedrijfstypen, en (3) nitraatreductiefactoren voor het beschrijven van de relatie tussen 
nitraatconcentratie en grondwatertrap. Vervolgens is per winning de gebiedsgemiddelde 
nitraatconcentratie in het bovenste grondwater over de grondwaterbeschermingsgebieden berekend. 
Aldus is voor de winning Mander (Vitens) een gemiddelde nitraatconcentratie voor het bovenste 
grondwater van 85 mg/l berekend, voor de winning te Dinxperlo (Vitens) 88 mg/l en voor de winning 
te Vessem (Brabant Water) 51 mg/l. Bij deze berekening dienen echter de volgende kanttekeningen 
gemaakt te worden.  
 
Ten eerste zijn bij de berekening niet-agrarische en niet-natuur functies meegewogen met een 
nitraatconcentratie van 0 mg/l. Deze aanname is echter slechts onder zeer specifieke omstandigheden 
valide, zoals in zuurstofloze veenbodems met een snelle denitrificatie. In veel andere bodems is de 
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nitraatconcentratie normaal gesproken hoger dan 0 mg/l. Hierdoor is de gebiedsgemiddelde 
nitraatconcentratie in ondiep grondwater in werkelijkheid hoger dan in deze studie begroot is. Dit wordt 
bevestigd door het optreden van normoverschrijdingen voor nitraat in de stedelijke winningen 
Heumensoord en Nieuwe Marktstraat van Vitens.  
 
Ten tweede is er op basis van het TrendMeetnet Verzuring een uniforme concentratie van 20 mg/l 
verondersteld voor het landgebruiktype natuur. Dit trendmeetnet wijst echter op een grote spreiding 
van de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater onder heide en bos in de zandregio. Deze 
spreiding hangt samen met atmosferische depositie, de hoogte van de vegetatie, het aandeel 
naaldbomen, het bodemtype en de omvang van een bosgebied (Goffau et al., 2009). Deze verklarende 
variabelen zijn niet in deze studie meegewogen. Vooral voor de winning te Vessem heeft dit gevolgen 
voor de hoogte van de gemiddelde nitraatconcentratie, omdat het grondwaterbeschermingsgebied voor 
een groot deel uit bos bestaat. Gezien de hogere atmosferische depositie in de zuidelijke zandregio is het 
zeer wel mogelijk dat de uitspoeling van nitraat onder bossen in Vessem hoger is en resulteert in een 
nitraatconcentratie in het bovenste grondwater van meer dan de hier gehanteerde 20 mg/l. 
 
Ten derde is er bij de berekening van de vlakdekkende nitraatconcentratie geen rekening gehouden met 
regionale verschillen in nitraatconcentraties van het bovenste grondwater. Volgens de LMM-database 
zijn deze verschillen weldegelijk aanwezig. De gemiddelde nitraatconcentratie in het bovenste 
grondwater over alle LMM-bedrijven in de zuidelijke zandregio is namelijk een factor 2 hoger dan deze 
concentratie in de noordelijke en oostelijke zandregio. Dit verschil hangt voor een deel samen met de 
relatief hoge concentratie hokdierbedrijven in de zuidelijke zandregio. Echter, volgens de LMM-database 
kan de concentratie van hokdierbedrijven niet het hele verschil tussen de zuidelijke zandregio en de 
noordelijke en oostelijke zandregio’s verklaren. Waarschijnlijk spelen regionale verschillen in 
atmosferische stikstofdepositie een rol. Volgens CBS et al. (2011) is de stikstofdepositie in de zuidelijke 
zandregio ongeveer een factor 1,5 hoger dan de stikstofdepositie in de oostelijke en noordelijke 
zandregio’s. Stikstofdepositie hangt nauw samen met de concentratie van veeteeltbedrijven Voor de hier 
gepresenteerde resultaten betekent dit dat de nitraatconcentratie in Vessem waarschijnlijk wordt 
onderschat en daardoor verder normoverschrijdend is, terwijl de nitraatconcentraties voor de winningen 
te Dinxperlo en Mander mogelijk worden overschat, maar nog altijd normoverschrijdend zijn.  
 
Tenslotte is het door de opzet van de LMM-database niet mogelijk om gemiddelde nitraatconcentraties 
in het bovenste grondwater eenduidig ruimtelijk te extrapoleren. De LMM-database is namelijk 
gedifferentieerd naar bedrijfstypen. Doordat de LMM-bedrijven sterk variëren in eigenschappen is het 
niet mogelijk om directe relaties tussen landgebruik, grondwatertrap en nitraatconcentraties af te leiden. 
Hierdoor was het extrapoleren van gemeten nitraatconcentraties alleen mogelijk door de LMM-
bedrijfstypen te relateren aan landgebruikklassen volgens de LGN-kaart. Deze relatie kan eenduidiger 
worden vastgesteld met behulp van tijdreeksen van nitraatconcentraties in gelokaliseerde 
waarneemputten. Op basis van een dergelijke database en in combinatie met stikstofmodellen, zoals 
Animo, kunnen vlakdekkende nitraatconcentraties met een hogere nauwkeurigheid afgeleid worden. 
Een omvangrijke database van gelokaliseerde waarneemputten is echter niet voorhanden. 
  
Als gevolg van bovengenoemde onzekerheden hebben de hier gerapporteerde vlakdekkende 
nitraatconcentraties in het bovenste grondwater geen absolute waarde. Wel geven ze een indicatie van 
ruimtelijke variaties van de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater in relatie tot landgebruik en 
grondwaterstanden. De betrouwbaarheid van deze indicatie wordt enerzijds gestaafd door de 
omvangrijke database van 250 bedrijven die ten grondslag ligt aan de afgeleide relatie tussen 
landgebruik en nitraatuitspoeling. Daarnaast zijn de toegepaste nitraatreductiefactoren robuust (de 
standaard deviatie is vele malen kleiner dan de verwachtingswaarde) voor droge gronden die gevoelig 
zijn voor nitraatuitspoeling en het dominante bodemtype in intrekgebieden vormen. Dit staaft de 
betrouwbaarheid van het hier gerapporteerde patroon dat bodems met een grondwatertrap III* of droger 
een verhoogde kans hebben op bovengemiddelde nitraatconcentraties in het bovenste grondwater. Met 
de huidige stikstofgebruiknormen betekent dit dat agrarische gebruik van deze bodems leidt tot 
overschrijding van de nitraatnorm in het bovenste grondwater van intrekgebieden. 
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4.3  Differentiatie van normstellingen naar grondwaterbeschermingsgebieden 
 
De nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om de nitraatconcentratie in hun watervoorraden te monitoren en 
om maatregelen te nemen om normoverschrijdingen te voorkomen. In Nederland worden 
normoverschrijdingen getoetst op basis van gemiddelde nitraatconcentraties in de zandregio’s. Door 
deze wijze van toetsing worden lokale variaties in nitraatgehalten uitgemiddeld, zodat lokale 
normoverschrijdingen niet meegewogen worden. Deze lokale normoverschrijdingen kunnen in 
intrekgebieden echter op de lange termijn leiden tot onvoldoende kwaliteit van grondwater dat bestemd 
is voor menselijke consumptie. Deze studie geeft aanwijzingen dat lokale normoverschrijdingen voor 
nitraat vooral optreden in de droge delen van de zandregio’s met een overwegend agrarisch gebruik. In 
deze regio’s zijn de stikstofemissies naar het grondwater relatief hoog, en verloopt de omzetting van 
nitraat in stikstofgas relatief traag. Hierdoor kunnen met de huidige mestgebruiknormen op alle 
zandbodems met een grondwatertrap III* of droger, en die in agrarisch gebruik zijn, 
normoverschrijdingen voor nitraat optreden. Merk op dat deze constatering niet direct te extrapoleren is 
naar de intrekgebieden in het Limburgse lössgebied. In deze regio is de nitraatconcentratie in het 
bodemvocht in intrekgebieden de laatste jaren sterk teruggebracht door succesvol afspraken te maken 
met lokale agrariërs (Bemelmans et al., 2010). Voortzetting van de gerealiseerde nitraatreducerende 
maatregelen in de intrekgebieden van WML is noodzakelijk om de recentelijk sterk gereduceerde 
nitraatemissies naar het grondwater blijvend op een laag niveau te handhaven of, waar nodig, verder te 
verlagen. 
 
Intrekgebieden van kwetsbare grondwaterwinningen bevinden zich vaak op de droge bodems met een 
grondwatertrap V of droger. Daarom behoren intrekgebieden tot de meest bemestingsgevoelige delen 
van de zandregio. Het gevolg is dat anno 2012 de regionale normoverschrijding van nitraat voor de 
gehele zandregio 5-15 mg/l bedraagt (Boumans en Fraters, 2011), terwijl de lokale normoverschrijdingen 
voor de grondwaterbeschermingsgebieden te Dinxperlo, Mander en Vessem respectievelijk 38, 35 en 
(minimaal) 1 mg/l bedragen (deze studie). Dit verschil geeft aanwijzingen dat de huidige 
stikstofgebruiknormen, die geënt zijn op het halen van de nitraatnorm voor de zandregio’s als geheel, 
onvoldoende zijn om op de lange termijn een voor de drinkwaterbedrijven acceptabele afname van de 
nitraatemissie naar het grondwater te bewerkstelligen. Alleen als de gemiddelde nitraatconcentratie in 
de intrekgebieden gelijk aan, of lager dan de normstelling van 50 mg/l is, is het mestoverschot naar 
verwachting voldoende ver terug gebracht om op de middellange termijn normoverschrijdingen voor 
nitraat, sulfaat, hardheid en nikkel in ruwwater te voorkomen. Hiervoor is het aanscherpen van de 
stikstofgebruiknormen binnen intrekgebieden noodzakelijk, bijvoorbeeld door differentiatie van het 
meststoffenbeleid naar intrekgebieden. Voor de exacte invulling van dergelijk aanvullend beleid is het 
nodig om de relatie tussen bemesting en normoverschrijdingen van sulfaat, hardheid en nikkel in meer 
detail te kwantificeren. 
 
De termijn waarop een verdere verlaging van het mestgebruik effect zal sorteren is afhankelijk van de 
reistijdenopbouw van het grondwater dat door de drinkwaterbedrijven wordt opgepompt. Hierdoor 
zullen de drinkwaterbedrijven ook de komende decennia mestgerelateerde problemen met de 
ruwwaterkwaliteit ondervinden als gevolg van hoge mestoverschotten uit het verleden. Deze 
problematiek zet zich ook op de lange termijn voort indien er geen aanvullende maatregelen voor het 
verminderen van het stikstofgebruik op droge zandgronden worden genomen.  
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5 Conclusie 

Bemesting heeft gedurende de periode 2000-2012 in 45 Nederlandse grondwaterwinningen één of 
meerdere keren aantoonbaar geleid tot normoverschrijdingen van diverse stoffen in ruwwater. Deze 
effecten hebben zich vooral gemanifesteerd als normoverschrijdingen voor hardheid (n=31), en in een 
aantal gevallen tot normoverschrijdingen voor nitraat (n=17), sulfaat (n=5) of nikkel (n=8). De 
trendanalyse van normoverschrijdingen van deze stoffen in individueel ruwwater geeft geen 
aanwijzingen voor een dalende trend in de mestproblematiek. De meeste normoverschrijdingen zijn van 
structurele aard of steken sinds enkele jaren de kop op. Overbemesting is daarmee nog altijd een actueel 
en omvangrijk probleem voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven, ondanks dat er door aanscherping 
van de stikstofgebruiknormen sinds de jaren 1990 een sterke daling van de emissie van nitraat uit 
landbouwgronden naar het grondwater is ingezet. 
 
Veel kwetsbare grondwaterwinningen zijn gelegen op droge zandbodems en zijn hierdoor extra gevoelig 
voor nitraatuitspoeling naar het grondwater. De nitraatconcentratie in deze gebieden is daarom bij een 
gemiddelde nitraatbelasting anno 2012 relatief hoog. Indicatieve berekeningen laten zien dat de 
gemiddelde nitraatconcentraties in het bovenste grondwater van de grondwaterbeschermingsgebieden 
van Dinxperlo (Vitens), Mander (Vitens) en Vessem (Brabant Water) respectievelijk 88, 85 en (minimaal) 
51 mg/l bedragen. Dit is gelijk aan, of hoger dan de gebiedsgemiddelde nitraatconcentratie in het 
bovenste grondwater in de zandregio als geheel. De bovengemiddelde nitraatconcentraties hangen 
samen met het overwegend agrarisch gebruik (vooral akkerbouw) van kwetsbare, droge zandgronden in 
deze drie intrekgebieden.  
Daarom kan differentiatie van stikstofgebruiknormen naar grondwaterbeschermingsgebieden of, 
bijvoorkeur, intrekgebieden, op de middellange termijn bijdragen aan een voor de drinkwatersector 
acceptabele afname van de mestproblematiek. Met andere woorden, door stikstofgebruiknormen binnen 
intrekgebieden aan te scherpen kunnen normoverschrijdingen voor nitraat, hardheid, sulfaat en nikkel in 
het ruwwater op de middellange termijn worden voorkomen. Voorwaarde is dat de ruimtelijk 
gemiddelde nitraatconcentratie over intrekgebieden tot aan of onder de normstelling van 50 mg/l wordt 
verlaagd. Hiervoor is voor de winningen te Mander, Dinxerplo en Vessem een daling van de ruimtelijk 
gemiddelde nitraatconcentratie in het bovenste grondwater van respectievelijk 38, 35 en (minimaal) 1 
mg/l noodzakelijk. In de Limburgse lössregio is voortzetting van gerealiseerde nitraatreducerende 
maatregelen in de intrekgebieden van kwetsbare winningen noodzakelijk, zodat de recentelijk sterk 
gereduceerde nitraatemissies naar het grondwater blijvend op een acceptabel niveau worden 
gehandhaafd. 
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