
Equivalente maatregelen bemesting open teelten 
Voorstel ingediend door LTO en NAV bij het Ministerie van Economische Zaken 

 
De voorgestelde equivalente maatregelen open teelten zijn: 
A.  Opbrengstafhankelijke extra gebruiksnormen 
B. Vervanging drijfmest door KAS/mineralenconcentraten/dunne fractie  
C. Rijenbemesting in maïs  
 
De voorgestelde maatregelen worden hieronder gedetailleerd beschreven. 
 
 
Uitwerking per  maatregel 

 
A. Opbrengstafhankelijke extra gebruiksnormen 
De maatregel Opbrengstafhankelijke extra gebruiksnormen is om onder voorwaarden een 
extra stikstofnorm en een extra fosfaatnorm te hanteren bij bovengemiddeld hoge 
opbrengsten van specifieke gewassen (pootaardappel, consumptieaardappel, 
zetmeelaardappel, suikerbiet, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst, zomergerst, maïs, 
bloemkool, broccoli, sla, prei, spinazie, andijvie, winterpeen/ waspeen en zaaiui). De logica 
achter de maatregel wordt als volgt omschreven in het Wageningen UR-rapport: “Het 
WOG 2.0 model neemt aan dat als de opbrengst hoger is, ook de onttrekking navenant 
hoger is. Vanuit dat gezichtspunt zullen bedrijven met een relatief hoge potentiele 
opbrengst bij eenzelfde N-gebruiksnorm een lager N-bodemoverschot kunnen realiseren” 
(WUR-rapport, blz. 13). Om te voorkomen dat de extra normen bij hoge opbrengsten in 
een regio gemiddeld zorgen voor een verslechtering van de milieukwaliteit, zijn extra 
restricties gesteld aan de toepassing van drijfmest. De uitrijperiode voor drijfmest wordt bij 
toepassing van deze maatregel verkort tot uiterlijk 1 juli, waardoor een groter deel van de 
mineralen uit drijfmest beschikbaar zal zijn voor de plant in het groeiseizoen en minder 
mineralisatie en uitspoeling plaats vinden buiten het groeiseizoen. Bij een extra 
stikstofnorm geldt een tweede restrictie met betrekking op de drijfmestgift, namelijk dat de 
hoeveelheid stikstof via drijfmest wordt beperkt tot 75 kg stikstof voor de grondsoorten 
zuidelijk zand en löss en tot 100 kg stikstof bij de overige grondsoorten. Deze restrictie op 
de drijfmestgift gaat daarmee een stuk verder dan de 170 kg stikstof uit de Nitraatrichtlijn. 
Dit zorgt er eveneens voor dat minder stikstof buiten het groeiseizoen kan mineraliseren 
en uitspoelen. Belangrijk is dat de extra stikstofnormen lager zijn dan op basis van het 
bijgevoegde rapport van Wageningen UR had kunnen worden voorgesteld. De equivalente 
maatregel zal er bovendien voor zorgen dat ondernemers met achterblijvende 
gewasopbrengsten door de maatregel gestimuleerd worden om betere gewasopbrengsten 
te behalen, waardoor ook de gemiddelde afvoer van nutriënten in een regio wordt 
verhoogd. Eenzijdige differentiatie is vanwege de gestelde extra voorwaarden, net als bij 
de Bedrijfsspecifieke Excretie in de melkveehouderij, verantwoord. De hogere opbrengsten 
moet een ondernemer aantonen door de gegevens van gewasopbrengsten uit het 
verleden te overleggen. Het is daarbij mogelijk om, als aan alle voorwaarden wordt 
voldaan, zowel een hogere stikstof- als fosfaatnorm te verkrijgen. Indien niet aan alle 
voorwaarden wordt voldaan, kan  eventueel uitsluitend een hogere stikstofnorm of een 
hogere fosfaatnorm gelden. De extra fosfaatnorm kan alleen worden ingevuld met 
bodemverbeteraars (compost, schuimaarde, champost, stromest of vaste mest van 
graasdieren) en kunstmest en dan alleen in gevallen waarbij de percelen een PW-getal 
hebben dat ligt beneden de 55. Bodemverbeteraars en kunstmest kosten de ondernemer 
geld, dat zorgt voor terughoudendheid bij toepassing in de praktijk.  
 
De grenswaarden bij de maatregel zijn gebaseerd op de opbrengstgegevens die ook zijn 
gebruikt voor de doorrekening en vaststelling van de reguliere gebruiksnormen en 
gebruiksvoorschriften in het 5e Actieprogramma. Op deze manier wordt in het kader van 
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maatwerk een hogere gift mogelijk als de gewasopbrengsten hoger zijn dan de 
gemiddelde opbrengsten die de basis vormen voor de generieke normen. In onderstaand 
tekstblok staat de maatregel Opbrengstafhankelijke extra gebruiksnormen volledig 
uitgewerkt conform de tekst in de vorige alinea’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definitie en voorwaarden: Opbrengstafhankelijke extra gebruiksnormen 

 
Voor de gewassen:  

 pootaardappel, consumptieaardappel, zetmeelaardappel, suikerbiet, wintertarwe, 
zomertarwe, wintergerst, zomergerst, wintergerst, maïs, bloemkool, broccoli, sla, prei, 
spinazie, andijvie, winterpeen/waspeen en zaaiui. 

 
Indien een ondernemer de voorgaande drie jaar hogere opbrengsten heeft gehad ten opzichte 
van de grenswaarden,  kan hij een extra stikstof- en/of extra fosfaatnorm hanteren conform 
onderstaande tabellen.  
 
Voorwaarden voor toepassing: 

 De ondernemer levert het geoogste gewas zelf of via een gespecialiseerd sorteerbedrijf 
aan de afnemer; 

 De gewasopbrengst was in voorgaande drie jaren bovengemiddeld (conform de huidige 
friet en biet regeling moet worden toegewerkt naar een driejarige referentieperiode); 

 In het jaar dat de extra gebruiksnormen van toepassing zijn voor gewassen, vindt op de 
betreffende percelen geen bemesting plaats met drijfmest na 1 juli; 

 In het jaar dat de extra gebruiksnorm voor stikstof van toepassing is, geldt voor klei-, 
veen-, midden zand-, en noordelijke zandgronden een maximale gift uit drijfmest van 100 
kg stikstof per hectare op bedrijfsniveau; 

 In het jaar dat de extra gebruiksnorm voor stikstof van toepassing is, geldt voor zuidelijke 
zand- en lössgronden een maximale gift uit drijfmest van 75 kg stikstof per hectare op 
bedrijfsniveau; 

 De extra gebruiksnorm voor fosfaat wordt ingevuld met bodemverbeteraars (compost, 
schuimaarde, champost, stromest of vaste mest van graasdieren) of kunstmest; 

 De extra fosfaatgebruiksnormen zijn alleen van toepassing bij een pw van onder de 55; 
 De gewasopbrengst wordt berekend door de door de afnemer vastgestelde hoeveelheid 

grondaarde af te trekken van de hoeveelheid geoogst gewas in het betreffende jaar; 
 Een ondernemer moet zich voor 15 mei van het betreffende jaar aanmelden/registreren 
 Een ondernemer dient de gegevens over gewasopbrengsten, geteelde hectares en de 

afnemers van de gewassen 5 jaar te bewaren. 
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Extra stikstof- en fosfaatnormen per gewas en grondsoort 

 

Pootaardappel Extra 
stikstofnorm  

(kg N/ha) 

Extra 
fosfaatnorm 

(kg P2O5) 

Opbrengst 36-46 ton 10 10 

Opbrengst 46-51 ton 20 15 

Opbrengst > 51 ton 30 20 

 
 

Consumptieaardappel Extra 
stikstofnorm  

(kg N/ha) 

Extra 
fosfaatnorm 

(kg P2O5) 

Opbrengst 50-60 ton 30 10 

Opbrengst 60-65 ton 45 15 

Opbrengst >  65 ton 60 20 

 

 

Zetmeelaardappel* Extra 
stikstofnorm  

(kg N/ha) 

Extra 
fosfaatnorm 

(kg P2O5) 

Opbrengst 45-55 ton 30 10 

Opbrengst 55-60 ton 45 15 

Opbrengst >  60 ton 60 20 

 
* Het gewas zetmeelaardappelen staat niet behandeld in het WUR-rapport 
“Meststofgebruiksruimte in relatie tot opbrengstniveaus, mestsoort en rijenbemesting; 
Verkenning van equivalente maatregelen met het WOG 2.0 rekenmodel”. Wel zijn er cijfers in 
de database van PPO over de mineralenonttrekking (PPO, Kiezen uit gehalte III). 
 
 

Suikerbiet Extra 
stikstofnorm  

(kg N/ha) 

Extra 
fosfaatnorm 

(kg P2O5) 

Opbrengst 60-75 ton 15 10 

Opbrengst 75-85 ton 30 20 

Opbrengst > 85 ton 37,5 30 

 
 

Wintertarwe Extra 
stikstofnorm  

(kg N/ha) 

Extra 
fosfaatnorm 

(kg P2O5) 

Opbrengst 9 – 10 ton 15 8 

Opbrengst 10-11 ton 30 16 

Opbrengst > 11 ton 45 24 

 
 

Zomergerst Extra 
stikstofnorm  

(kg N/ha) 

Extra 
fosfaatnorm 

(kg P2O5) 

Opbrengst 7-8  ton 30 8 

Opbrengst 8-9 ton 40 16 

Opbrengst > 9 ton 50 24 
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Zomertarwe** Extra 
stikstofnorm  

(kg N/ha) 

Extra 
fosfaatnorm 

(kg P2O5) 

Opbrengst 8-9 ton 20 8 

Opbrengst 9-10  ton 30 16 

Opbrengst > 10 ton 37,5 24 

 
 

Wintergerst** Extra 
stikstofnorm  

(kg N/ha) 

Extra 
fosfaatnorm 

(kg P2O5) 

Opbrengst 9-10 ton 20 8 

Opbrengst 10-11  ton 30 16 

Opbrengst > 11 ton 40 24 

 
** De gewassen zomertarwe en wintergerst zijn niet behandeld in het WUR-rapport 
“Meststofgebruiksruimte in relatie tot opbrengstniveaus, mestsoort en rijenbemesting; 
Verkenning van equivalente maatregelen met het WOG 2.0 rekenmodel”. Wel is er in de huidige 
regelgeving voor deze gewassen al stikstofdifferentiatie op klei. 
 

Bloemkool Extra 
stikstofnorm  

(kg N/ha) 

Extra 
fosfaatnorm 

(kg P2O5) 

Opbrengst 26-31 ton 7 4 

Opbrengst 31-36 ton 20 8 

Opbrengst > 36 ton 30 12 

 
 

Broccoli Extra 
stikstofnorm  

(kg N/ha) 

Extra 
fosfaatnorm  

(kg P2O5) 

Opbrengst 10-12 ton  5 3 

Opbrengst 12-14 ton 15 6 

Opbrengst > 14 ton 25 9 

 
 

Sla Extra 
stikstofnorm  

(kg N/ha) 

Extra 
fosfaatnorm  

(kg P2O5) 

Opbrengst 41-50 ton  10 5 

Opbrengst 50-60 ton 25 10 

Opbrengst > 60 ton 40 15 

 
 

Prei Extra 
stikstofnorm  

(kg N/ha) 

Extra 
fosfaatnorm  

(kg P2O5) 

Opbrengst 35-40 ton  10 4 

Opbrengst 40-45 ton 25 8 

Opbrengst > 45 ton 40 12 
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Spinazie Extra 
stikstofnorm  

(kg N/ha) 

Extra 
fosfaatnorm  

(kg P2O5) 

Opbrengst 25-30 ton  15 4 

Opbrengst 30-35 ton 30 8 

Opbrengst > 35 ton 45 12 

 
 

Andijvie Extra 
stikstofnorm  

(kg N/ha) 

Extra 
fosfaatnorm  

(kg P2O5) 

Opbrengst  42,5-47,5 ton  10 3 

Opbrengst  47,5-52,5 ton 20 6 

Opbrengst > 52,5 ton 30 9 
 
 

Winterpeen/ waspeen Extra 
stikstofnorm  

(kg N/ha) 

Extra 
fosfaatnorm  

(kg P2O5) 

Opbrengst 85-95 ton  10 5 

Opbrengst 95-105 ton 20 10 

Opbrengst > 105 ton 35 15 
 
 

Zaaiui Extra 
stikstofnorm  

(kg N/ha) 

Extra 
fosfaatnorm  

(kg P2O5) 

Opbrengst 55-65 ton  15 5 

Opbrengst 65-75 ton 35 10 

Opbrengst > 75 ton 55 15 

 
 

Maïs Extra 
stikstofnorm  

(kg N/ha) 

Extra 
fosfaatnorm  

(kg P2O5) 

Opbrengst 40-50 ton 30 10 

Opbrengst 50-60 ton 60 20 

Opbrengst > 60 ton 90 30 
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B. Vervanging drijfmest door KAS/mineralenconcentraten/dunne fractie 
 
De equivalente maatregel Vervanging drijfmest door KAS/mineralenconcentraten/dunne 
fractie betreft het vervangen van drijfmest door kunstmest, mineralenconcentraten of 
dunne fractie na mestscheiding, waarbij een extra stikstofnorm verkregen wordt. 
Onderbouwing voor deze maatregel ligt in het feit dat bij een reguliere aanwending van 
drijfmest een deel van de stikstofgift uit drijfmest buiten het groeiseizoen mineraliseert en 
potentieel kan uitspoelen, door de drijfmest te vervangen worden deze verliezen 
vermeden. In het rapport van Wageningen UR wordt dit als volgt omschreven: “De aard 
van een meststof is mede bepalend voor de uiteindelijke N-uitspoeling. Dit is een gevolg 
van het feit dat meststoffen verschillen in het aandeel ‘onwerkzame’ N, dat meststoffen 
bovendien verschillen in de mate waarin dit ‘onwerkzame’ deel luchtbelastend is (t.w. 
ammoniak emitterend) dan wel waterbelastend is, en dat de wettelijk toegekende N-
werking bij de ene mestsoort beter overeenkomt met de werkelijke N-werking dan bij de 
andere mestsoort.” “Varkensdrijfmest, als voorbeeld, bestaat voor 35% uit organische 
gebonden N. Dat betekent dat per 100 kg toegediende N in de vorm van varkensdrijfmest, 
21 kg N (21 = 0,35 * 0,60) buiten het groeiseizoen vrijkomt en in beginsel aan 
uitspoelingsverlies bloot staat. Vanuit dat gezichtspunt zullen bedrijven die alleen minerale 
meststoffen gebruiken meer N kunnen gebruiken en toch dezelfde N-uitspoeling kunnen 
realiseren als in een situatie waarin naast minerale N ook organische N zou zijn 
toegepast.” (WUR-rapport, blz. 17). 
 
Kunstmest en mineralenconcentraten hebben een werkingscoëfficiënt voor stikstof van 
100% en daarbij treden geen mineralisatie en verliezen plaats buiten het groeiseizoen. 
Dunne fractie na mestscheiding is daarbij een product dat de laatste jaren steeds meer op 
de markt komt en dat tussen de werking van drijfmest en kunstmest inzit, vandaar dat 
vervanging van drijfmest door dunne fractie tot een kleinere extra stikstofnorm leidt dan 
vervanging met kunstmest of mineralenconcentraten. De maatregel om drijfmest te 

 
Tabel Gemiddelde gewasopbrengsten conform doorrekening 5

e
 Actieprogramma  

 

 Gem. opbrengst  

Pootaardappel 35,7 

Consumptieaardappel  50 
Zetmeelaardappel 45 

Suikerbiet 63 

Wintertarwe 7,8 

Zomertarwe 6,4 

Zomergerst 6 
Wintergerst 5,9 

Maïs 39,5 

Bloemkool 26 

Broccoli  10 

Sla  41 
Prei  35 

Spinazie 25 

Andijvie 42,5 

Winterpeen/ waspeen 85 
Zaaiui 55 
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vervangen door kunstmest, mineralenconcentraten of dunne fractie maakt het mogelijk om 
gewassen een extra stikstofgift te geven en daarmee beter aan te sluiten op 
bemestingsadviezen voor het behalen van optimale gewasopbrengsten.  
 
In onderstaand tekstblok staat de maatregel Vervanging van drijfmest door 
KAS/mineralenconcentraten/dunne fractie volledig uitgewerkt conform de tekst in de vorige 
alinea’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definitie en voorwaarden:  
Vervanging drijfmest door KAS/mineralenconcentraten/dunne fractie 

 
Voor de gewassen: 

 alle open teelten 
 
Indien een ondernemer geen of minder drijfmest toepast, kan hij een extra stikstofnorm 
hanteren conform tabel A. 
 
Tabel Extra stikstofnorm op bedrijfsniveau bij vervanging drijfmest 
 

Mestgift Extra stikstofnorm 

Geen gebruik drijfmest op bedrijfsniveau; 
uitsluitend KAS of mineralenconcentraten 

30 kg N per hectare 

Drijfmestgift op bedrijfsniveau tot 33 kg N per 
hectare, verder vervanging door KAS of 
mineralenconcentraten 

20 kg N per hectare 

Drijfmestgift op bedrijfsniveau tot 67 kg N per 
hectare, verder vervanging door KAS of 
mineralenconcentraten 

10 kg N per hectare 

Geen gebruik drijfmest op betreffende 
perceel; vervanging drijfmestgift met dunne 
fractie na mestscheiding 

15 kg N per hectare 

 
 
Voorwaarden voor toepassing: 

 Een ondernemer moet zich voor 15 mei van het betreffende jaar aanmelden/registreren; 
 In het jaar dat de extra gebruiksnormen van toepassing zijn, vindt geen bemesting 

plaats met drijfmest na 1 juli; 
 Een ondernemer dient bij toepassing van dunne fractie een bemestingsplan op te 

stellen waarin inzichtelijk wordt gemaakt op welke percelen dunne fractie wordt 
toegepast. 
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C. Rijenbemesting in maïs 

 
De equivalente maatregel Rijenbemesting in maïs betreft de extra stikstofgebruiksnorm en 
tegelijkertijd extra fosfaatnorm bij toepassing van rijenbemesting in maïs. Daarbij dienen 
zowel de kunstmest als de drijfmest via rijenbemesting te worden toegediend. Volgens het 
rapport van Wageningen UR geldt daarbij de volgende logica: “Bij gewassen met een 
ruime rijafstand kan plaatsing van meststoffen naast de (voorziene) zaaivoor of plantrij tot 
een betere benutting van N en P leiden.” “Positieve plaatsingseffecten kunnen ook een 
gevolg zijn van een betere N-voorziening. Dat gewas hiervan baat kunnen hebben, met 
name bij een krappe N-voorziening is aangetoond bij snijmaïs.” (WUR-rapport, blz. 19). 
 
Door middel van een extra stikstof- en fosfaatnorm op basis van rijenbemesting in maïs 
kan beter worden aangesloten bij de bemestingsadviezen voor het behalen van optimale 
gewasopbrengsten. Een bijbehorende eis aan de maatregel is dat er een bemestingsplan 
wordt opgesteld door de ondernemer, waarin inzichtelijk wordt gemaakt op welke percelen 
rijenbemesting in maïs wordt toegepast. Tevens dient de ondernemer via een factuur van 
de loonwerker of bewijsstuk van de beschikbaarheid van benodigde apparatuur, aan te 
tonen dat hij/zij rijenbemesting heeft toegepast. 
 
In onderstaand tekstblok staat de maatregel Rijenbemesting in maïs volledig uitgewerkt 
conform de tekst in de vorige alinea’s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Combinatie van maatregelen 
Het is mogelijk om maatregelen met elkaar te combineren, echter bij combinatie van 
maatregelen kan er maximaal 25% van de geldende generieke gebruiksnorm worden 
afgeweken. 
 
 

Definitie en voorwaarden: Rijenbemesting in maïs 

 
Voor de gewassen:  

 maïs 

 
Indien een ondernemer rijenbemesting toepast, waarbij de meststof regelmatig over de rijen 
wordt verdeeld, kan hij een extra stikstofnorm hanteren van 30 kg N per hectare en tegelijkertijd 
een extra fosfaatnorm van 10 kg per hectare. 
 
Voorwaarden voor toepassing: 

 Een ondernemer moet zich voor 15 mei van het betreffende jaar aanmelden/registreren; 
 Een ondernemer dient een bemestingsplan op te stellen waarin inzichtelijk wordt 

gemaakt op welke percelen rijenbemesting in de maïs wordt toegepast; 
 Een ondernemer dient de gegevens over rijenbemesting tenminste 5 jaar te bewaren 

(factuur loonwerker of bewijsstuk beschikbaarheid eigen apparatuur). 
 


