
Feiten en ciifens over de ontwikkeling vtrn de

milieubelosting
Achilergrondstudie yoor de verkenning hulpsloffen en energie in

londbouwsystemen in 20I 5

Deze studie werd uitgevoerd in opdrocht von de Nolionole Rood

voor Londbouwkundig Ondezoek door:

lr C. van Bruchem, DlO-Londbouw-Economisch lnstrfuul (LEI-DLO)

Nohonole Raod voor Londbouwkundig Onderzoek

Postbus 20401

2500 EK Den Hoog

tel.: 070 379 36 53

ISBN: 90 - 5059 - 020 - 9

Overnome von tekstdelen is loegestoon, mits met bronvermelding.

NRLO-RoppoÉ nr. 97/4, Den Hoog, luni 1997





Ten Geleide

Eén von de NRlO-toekomstuerkenningen richt zich op Hulpstoffen en Energie in Londbouw-

systemen in 20.l5 (HELI 2015). ïoekomstuerkenningen brengen mogeliike toekomsten in beeld

en vergeliiken deze met de huidige situotie. Om die uitgongssituotie en recente ontwikkelingen

in koort te brengen is nogegoon hoe het gebruik en de emissie von hulpstoffen en energie in

de londbouw zích heeft ontwikkeld. ln welke secioren en voor welke stoffen is de lootste ioren

een ofnome of stobilisotie ie zien en woor is nog sproke von een toenome von gebruik en

emissíes? Hoe verhouden deze trends zich tot de vostgestelde beleidsdoelen op de korte en

middellonge termiin?

Om deze vrogen te kunnen beonfwoorden heeft het LEI-DLO ten behoeve von HELI 2015 een

compilotie gemooh von her en der beschikboor cíifermoteriool. Hieruit ontstoot een gediffe-

rentieerd beeld von een noor notionole en internotionole mootstoven relotief grote milieu-

belosling vonuit de Nederlondse londbouw. Deze milieubelosting moet worden gezien mede

in het licht von de otypische somenstelling von de Nederlondse londbouw. De lootste ioren is

op verschillende onderdelen vooruitgong geboekt, moor deze is niet ohiid voldoende om tiidig

de doelstellingen von het londbouwmilieubeleid te holen. ln sommige gevollen is zelfs sproke

von een vergroting von de milieudruk.

Het ropport leverl een bruikboor overzicht von de belongriikste milieuthemo's per sector. Op

deze terreinen zullen de komende ioren nog de nodige innovoties moeten plootsvinden.

Vonwege het informotieve en richtinggevende koroher is besloten om deze studie ols

ochtergrondropport voor een breder publiek toegonkeliik te moken.

Welke innovoties precies nodig zi]n, wot de perspectieven hiervoor ziin en op welke punten

onderzoek een belongrijke biidroge kon leveren komt oon de orde in de ondere

ochtergrondsiudies, die in het koder von HELI 2015 zijn uiigevoerd (de nummers verwiizen

noor de oonduiding in de NRLO-publicotiereeks):

- Ontwerpen voor een schone londbouw (AB-DLO e.o.J (97/5)

- Het instrumenteren von leerprocessen (TU-Delf+l (97/6)

- fnstitutionele orrongementen (TU-Twente\97/7)

- Noor eigen gerechtig(d)heid (Luw-Sociologie) (97 /8)

- Contouren en silhouetten von londbouw en milieu in 20.l5 (LEI-DLOI (97/9)

- Bestuurliike hoolboorheid von oplossingsrichtingen (TU-Delft) (97 /10)
- Milieudoelstellingen en londbouwmilieubeleid in Europo (97/'18)

Een commissie onder voorzitterschop von Prof.dr.ir. R. Robbinge, lid von het Dogeliiks Bestuur

von de NRLO, heeft de uitvoering von de studies begeleid. Proiectleider wos Dr.ir. J.G. de Wilt

von het Bureou NRLO.
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De ochtergrondstudies en de resuhoten von een tweetol discussiebiieenkomsien oyer de

resultoten von deze studies vormen de bosis voor een integrerend verkenningenropport, dol
eind 1997 zal verschiinen.

Dr.ir. A.P Verkoik,

Directeur Bureou NRLO.
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§omenvqlting

Dit ropport, dot onderdeel uitmooh von het NRlO-proiect HELI-20.l5, bevot een overzicht von

de ontwikkeling von de milieubelosting von de lond- en tuinbouw, bezien vonuit de diverse

milieuthemo's. De lond- en tuinbouw bliih, in relotie tot ziin economische betekenis, een

relotief grote milieubelosting te veroorzoken. Dii geldt voorol voor verzuring, vermesting en de

verspreiding von bepoolde chemícoliën, moor in iets mindere mote ook voor de klimoot-

verondering.

De milieubelosting door de ogrorische sector vertoont de lootste ioren op verschillende

onderdelen een dolende liin. Regelgeving, heffingen, subsidies, voorlichting en een toe-

nemend milieubewuslziin bii de ogroriërs en hun orgonisoties hebben dooroon biigedrogen.

Het totole verbruik von gewosbeschermingsmiddelen door de lond- en tuinbouw is gedoold

von 21,3 milioen kilogrom octieve stof in het midden von de ]oren tochtig tot I2,ó milioen ton

in 1995, dus met ongeveer 40o/o. De sterkste doling - 77o/o - deed zich voor bii de grond-

ontsmettingsmiddelen, ols gevolg von de strenge regulering von de grondontsmetting in de

oordoppelteelt. Bil de ondere cotegorieën gewosbeschermingsmiddelen (tegen onkruid,

schimmelziehen en insecten) is nouweliiks sproke von een dolende liin. Voor de meeste

cotegorieën gewosbeschermingsmiddelen liiken de vostgestelde doelstellingen voor het joor

2000 bii voorzetting von de huidige tendensen niet te zullen worden gehoold. Donkzil de forse

doling von het verbruik von grondonismeftingsmiddelen wordt wel de beoogde holvering von

het totole verbruik ten opzichte von I984-1988 gereoliseerd.

Gemiddeld bedroogt het verbruik von gewosbeschermingsmiddelen in Nederlond biino ó,5

kg per hecfore. Dot is biino viermool zoveel ols het gemiddelde in de EU. Wonneer men

rekening houdt met verschillen in productiepokket en productie per hectore wordt het beeld

oonzienliik gunstiger. Zo bliiken biivoorbeeld bii de teelt von tomoten en rozen in de

Middellondse-Zeelonden oonzienliik meer middelen per eenheid producf te worden gebruih

don in Nederlond. Tussen de verschillende gewossen bestoon grote verschillen in het verbruik

von gewosbeschermingsmiddelen en in verbond doormee ook tussen de diverse regio's. Een

relotief hoog verbruik doet zich voor in Noord-Hollond en de Noordoostpolder (bloembollen-

teelt), in de Groningse en Drentse Veenkoloniën (fobrieksoordoppelen), in Noord-Brobont

(sniimoi's) en in Midden-Limburg (sniimoi's en chompignonieelt).

De lond- en tuinbouw heeft een oondeel von ongeveer 13o/o in de totole Nederlondse biidroge

oon het broeikoseffect. Het oondeel in de CO2-emíssie bedroogt ongeveer 60/o, dol von de

twee ondere broeikosgossen (N2O en CHa) is met respectievelilk 30% en 45% oonzienlilk

groter. Deze gossen komen vrii uit runderen en uit mest. De uitstoot von CO2 en N2O is tot en

met 1994 voortdurend toegenomen en gof in I995 een stobilisotie te zien. Hetzelfde geldt

voor de totole bildroge von de sector oon de verzuring, die tussen 1985 en 1994 met 12,5o/o

toenom, ondonks de verminderíng von de emissie von CHa. Dot looiste is voorol een gevolg

von de melkquotering.
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Ongeveer 80% von het energieverbruik von de ogrorische sector en doormee von de CO2-

emissie, komt voor rekening von de glostuinbouw. ln die sector is de hoeveelheid energie per

eenheid produci - de zogenoomde energie-efficiency - tussen 1980 en 1995 rrel 4Ao/o

verminderd. De lootste ioren verloopt deze ontwikkeling echter vrii lroog, zodol het de vroog is

of de vostgelegde doelstelling - 50Yo in 2000 - gereoliseerd zol worden. Ondonks de

verbetering von de energie-efficienry is het totole energieverbruik von de glostuinbouw vonof

het begin von de ioren tochtig tot en met 1993 voortdurend gestegen ols gevolg von de sJerke

groei von de productie. Pos de lootste poor joor tekent zich een stobilisotie von het energie-

verbruik of.

Minder don de helft von de minerolen die op een ogrorisch bedriif worden oongevoerd, wordt

benut door de gewossen. De rest, het minerolenoverschot, bliift ergens in het milieu ochter. ln

de tweede helft von de ioren tochtig is de emissie noor de bodem von zowel stiksrof ols fosfoot

met ongeveer 2Oo/o verminderd, onder meer ols gevolg von de inkrimping von cle melkvee-

stopel, de verloging von het fosfootgeholte von het veevoeder, het zuiniger omspringen met

minerolen in het olgemeen en een verloging von hel kunstmestuerbruik in het biizonder. Sinds

I990 neemt de emissie von minerolen noor de bodem echter niet veel meer of. ln nouwe

somenhong met de spreiding von de (intensieve) veehouderii over het lond, zi]n de

minerolenoverschotten het groolst in de zondgebieden.

De lootste ioren bedroogt het fosfootoverschot op de okkerbouwbedriiven uit het Bedriiven-

informotienet von LEI-DLO ongeveer 55 kg per hectore en op de melkveebedriiven zo'n 70 kg.

ln het koder von het mestbeleid is vostgelegd dot het moximole verlies in I998 40 kg per

hectore mog bedrogen. lnmiddels is besloten om tot 2000 de fosfoot uit kunstmest buiten

beschouwing te loten. Doordoor is voor een groot deel von de grondgebonden bedrijven de

voor I998 vostgelegde norm woorschiinliik wel hoolboor. Voor de norm von 20 kg (inclusief

kunstmesffosfoot) die uiteindeliik - ín 2010 - goot gelden ligt het wellicht moeiliiker, ol bliiken

in de prohiik bij een odequoot minerolenmonogemenl de overschotten fors verJoogd te

kunnen worden. Voor nitroot geldt iets dergelijks: op de okkerbouwbedriiven is het nitroot-

overschot de loolste ioren gemiddeld zo'n 170 kg per hectore en op de melkveebedriiven 400

kg. De normen voor I998 ziin vostgesteld op respectieveliik 175 kg en 300 kg en die voor

2010 op t00 kg respectieveliik 180 kg. Voorol in de melkveehouderij zol er dus; nogolwot

moelen gebeuren om deze normen te holen.

De emissie von ommoniok door de veehouderii is tussen 1985 en 1995 verminderd von 240

lot 144 milioen kilogrom, voorol donkzii het emissie-orm uitrijden von mest. De emissie vonuil

de stol, bii het weiden en vonuit de mestopslog doolde veel minder. Bii voorlzefting von de

ontwikkeling von de ofgelopen ioren zol de doelstelling voor 2000 - een ommoniokemissie

von moximool I l2 miljoen kilogrom - woorschiinlilk worden gehoold. Voor de doelstelling

yoor 2005 - moximool 70 miljoen kilogrom - ligt het moeilijker.

l6let verdrogingsprobleem komt voorol tot uiting in de geleideliike dolíng von de grondwoter-
I

stond met olle dooroon verbonden gevolgen voor de notuur. Noor schotting korni ongeveer

(O% von de verdroging voor rekening von de ogrorische sector. Voorol de versnelde ofuoer
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von regenwoter met het oog op verloging von het woterpeil droogt doortoe bii. lnmiddels is er

beleid opgezet gericht op het terugdringen von de onttrekking von grondwoter en op een veel

meer uitgekiende ofvoer von (regen)woter in het koder von zogenoomde onti-verdrogings-

proiecten. Er wordt noor gestreefd dot de verdroogde oppervlohe notuurgebied, die in 
.l995

zo'n ó00.000 ho bedroeg, in 2000 isverminderd meteen kworten in 20,l0 met 4Oo/o.De

eers-te doelstelling zol woorschiinliik niei worden gehoold. Het gevolg von dit beleid kon ziin

dot de ogrorische sector voorol in de omgeving von notuurgebieden, te moken kriigt met een

situotie die londbouwkundig gezien niet optimool is.

ln 1995 bedroeg de totole bildroge von de ogrorische sector oon de ofuolberg (exclusief mest)

ruim 1,ó milioen ton. Dot wos biino 70o/o meer don tien ioor tevoren en komt overeen met

ongeveer 37o von de lotole ofuolproductie. Ongeveer driekwort von het ogrorisch ofuol wordt

tegenwoordig hergebruih.

Geconcludeerd kon worden de milieubelosiing von de lond- en tuinbouw op verschillende

onderdelen ofneemt, moor dot er op ondere onderdelen nog nouweliiks sproke is von een

verbetering. Wel is er de lootste ioren voor vriiwel olle milieuthemo's voor de sector beleid

vostgesteld. De sector zol zich de komende ioren nog grote insponningen moeten geiroosten

om de milieubelosting verder te verminderen.
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1. Inleiding

De lond- en tuinbouw heeft een grote invloed op notuur en milieu en hei bereiken von

duurzoomheid vergt von deze sector een relotief grote insponning. Dot hongt somen met de

oord von het productieproces, de strucluur von de sector en met de ruimteliike spreiding von

de ogrorische octiviteiten. De lond- en tuinbouw heeft een relotief groot oondeel in de totole

milieubelosting, wot voor een belongriik deel somenhongt met de oord von het productie-

proces. Voorol de diensiensector, die een oondeel in het notionool inkomen heeft von

ongeveer 600/o,is relotief schoon. Andere sectoren komen doordoor hoger uit. Ook wonneer

men de vergeliiking beperkt tot de industrie, bliih dot de lond- en tuinbouw in relotie tot ziin

oondeel ín het notionool inkomen von circo 3o/o, een vril grote milieubelosting veroorzookt.

Wonneer niets de toeleverende en ofnemende bedriifstokken in de beschouwing betrekt, wordt

het beeld gunstiger.

Uít een vergelíiking von l8 productiesectoren bleek dot de primoire lond- en tuinbouw in

l99l in relotie tot de productiewoorde bii de themo's verzuring en vermesting op de eerste

ploots stond, bii klimootuerondering op de derde en bii ofvol op de vijfde (VROM, 1996:221.

De bildroge oon de overige vormen von milieubelosting is beperh. ïobel 1 geeft een min of

meer overeenkomstig beeld: bil de klimootuerondering nom de lond- en tuinbouw in ï 995 de

vierde ploots in en bii verzuring en vermesting de eersle (tobel '1, kolommen 1 ,2,3 en 4). ln

de verspreiding von ollerlei ongewenste stoffen noor de lucht heeft de londbouw een gering

oondeel (kolommen 5, ó en 7), in tegenstelling tot de situotie bii de emissies noor de bodem

(kolommen 8 en 9). Het oondeel von de sector ín de ofuolproductíe is vrii beperkt (kolom 10).

De ogrorische sector nom in 1995 noor schotting 4,3o/ovon de totole milieukosten voor zijn

rekening, wot hoger is don ziin biidroge oon het notionool inkomen (kolom 'l I ).

De milieulosten von de lond- en tuinbouw ziin don ook relotief hoog: in '1995 ging het om

zo'n 900 miljoen gulden, wol overeenkwom met ruim 4o/o von de toegevoegde woorde (RIVM,

1996:123). Alleen de nutsbedriiven - de electriciteitscentroles - kwomen uit op een hoger

percentoge. Een belongriik verschil is dot de lootstgenoemde bedriiven de milieukosten

gemokkelilker kunnen doorberekenen oon de ofnemers don de lond- en tuinbouw.

De milieubelosting door de lond- en tuinbouw vertoont de lootste ioren op verschillende, zii

het niet olle, onderdelen een dolende liin. Regelgeving, heffingen, subsidies, voorlichting en

een toenemend milieubewusfziin bii de ogroriërs en hun orgonisoties hebben dooroon

biigedrogen. ln dit ropport wordt het verloop von de mílieubelosting noder bezien.

Eerst wordt oondocht besteed oon het themo verspreiding, wot voor de ogrorische sector is

toegespitst op het gebruík en de emissie von gewosbeschermingsmiddelen. Vervolgens wordt

ingegoon op de biidroge von de lond- en tuinbouw oon het broeikoseffect. Doorno komt het

themo verzuring en vermesiing oon de orde, dus de emissie von minerolen en ommoniok.

Vervolgens wordt ingegoon op enkele ondere themo's, nomeliik de verdroging en het of-

volprobleem.
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De vroog bliift of de geschelste ontwikkelingen voldoende biidrogen oon de reolisolie von een

duurzome londbouw. ln deze biidroge wordt door niel uitvoerig op ingegoon, moor wordt

slechts bezien of de door de overheid vostgestelde milieudoelstellingen voor de ogrorische

sector volgens de huidige inzichten reoliseer.boor zijn.
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2. Gewqsbescherm i n gsm iddelen

Verbruik von gewasbeschermingsmiddelen omloog

Het totole verbruik von gewosbeschermingsmiddelen door de Nederlondse lond- en tuinbouw

(inclusief groenvoorziening en dergeliike) in 1995 werd door de PD (.l99ó) geschot op 12,6

milioen kilogrom werkzome stof (tobel 2). Dor wos ruim 407o minder don in de tweede helft

von de ioren tochtig. De sterkste doling -77o/o - deed zich voor bii de

grondontsmettingsmiddelen, die voor het grootste deel worden verbruikt in de oordoppelteelt.

De vermindering wos voorol een gevolg von de strenge regulering von de grondontsmetting,

het gebruik von resistente rossen en een intensieve grondbemonstering tegen oolties. Bii de

onkruid- en bii insectenbestrijdingsmiddelen wos eveneens sproke von een duideliike doling

ten opzichte von de referentieperiode, moor de lootste ioren lilkt deze ontwikkeling te

stogneren of zelfs in ongunstige zin te ziin omgebogen. Bii de middelen tegen schimmels is

(nog) geen sproke von een vermindering von het verbruik. Het verbruik von "overige midde-

len" log tot voor kort hoger don in de referentieperiode, moor geeft de lootste ioren een

doling te zien. Doorbij moet worden oongetekend dot deze doling voor wot betreft 
.I995 

sterk

is beïnvloed door het feit dot een deel von de minerole olie - nomeliik het deel dot ols hulpstof

bii bespuitingen met onkruidbestriidingsmiddelen wordt gebruih - niet meer ols bestriidings-

middel wordt geregistreerd.

Een belongri]ke oorzook von de doling von het gebruik is dot de boeren zuiniger en meer

doordocht ziln goon spuiten, doorbii geholpen door betere opporotuur en nieuwe spuit-

technieken. Doornoost ziln nieuwe middelen op de morkt gekomen, woorvon de dosering

loger kon ziin. Soms goot het hierbii om een verschil von tientollen procenten (Buurmo,1996).

Dit lootste levert wel een doling von het verbruik op, moor leidt niet tot een vermindering von

de chemie-ofhonkeliikheid. Voorts speelt de brooklegging von bouwlond in het koder von het

Europese londbouwbeleid een bescheiden rol. ln 199ó kon het verbruik neerwoorts worden

beïnvloed doordot een groot oontol toepossingen von dichloorvos inmiddels is verboden. ln

het koder von het konolisotiebeleid zol in de toekomst op die weg worden voortgegoon,

woorbii de toepossing von de schodeliikste middelen het sterkst wordt beperkt.

Verschillen íussen bedriiven en gebieden

Gemiddeld bedroeg het gewosbeschermíngsmiddelenverbruik in de Nederlondse ogrorische

sector in 1994/95 6,4 kg octieve stof per hectore. Er bestoon in dit opzicht grote verschillen

lussen de diverse bedrijfstypen. Op de veehouderiibedriiven is het verbruik met gemiddeld

minder don I kg per hectore veruit het loogst en op de tuinbouwbedriiven met ruim ó0 kg het

hoogst (tobel 3). De okkerbouwbedrijven nemen een tussenpositie in. Op olle in iobel 3

onderscheiden groepen bedrilven bliikt hei verbruik de lootste ioren te dolen, beholve op de
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tuinbouwbedriiven. Dit lootste spoort met de gegevens von tobel 4. Opmerkeliil: is de slerke

doling von het verbruik in de Veenkoloniole okkerbouw, wot vrilwel geheel voh le verkloren uit

het terugdringen von de grondontsmetting.

Binnen de groepen okkerbouw- en tuinbouwbedriiven besloon ook oonzienliike verschillen

tussen de ofzonderliike bedriiven, die voor een deel somenhongen met de uiteenlopende

behoefte oon bestrildingsmiddelen per gewos. Zo werd in 1994 in de groonteelt gemiddeld 3

B 4 kg werkzome stof verbruih, in suikerbieten 7,6 kg, in de pooioordoppelteell2T kg, in de

snilbloementeelt 77 kg en in de glosgroenteteeli 80,1 kg (tobel 5).

De diversiteit in bouwplon en bedrilfstypen verkloort in belongrilke mote de regionole

verschillen in het middelengebruik (zie koort blz. l3). De milieudruk door gewosbescher-

mingsmiddelen is don ook het hoogst in het noordeliik deel von Noord-Hollond en in de

Noordoostpolder (bloembollenteelt), in de Groningse en Drentse Veenkoloniën lifobrieks-

oordoppelen), in Noord-Brobont (snilmoi's) en in Noord- en Midden-Limburg (sniimoi's en

chompignons).

Verbruik in Nederland relotief hoog?

Ondonks de oongegeven doling worden in Nederlond per hectore oonzienliik nreer gewos-

beschermingsmiddelen don elders in de EU. Rond 1 992 wos olthons het oontol kilogrommen

octieve stof in Nederlond biino vier mool zo hoog ols het gemiddelde in de EU-ll2 en ruim

ó0% hoger don in België, dot in dit opzicht de tweede positie inneemt (tobel ó). Het verschil

met België zot voornomelijk in het verbruik von grondontsmettingsmiddelen, dot inmiddels in

Nederlond fors is verminderd. Deze vergeliiking zegl niet olles: mede door het grote oondeel

von de tuinbouwgewossen ís de gemiddelde opbrengstwoorde per hectore hier eveneens

hoog. Het verbruik per ECU opbrengstwoorde is in Nederlond don ook loger don het

gemiddelde in de EU. Dit is trouwens een nogol ruwe vergeliiking; men zou onder meer

rekening moeten houden met verschillen in productiepokket en in priisniveou.

Een vergeliiking voor een bepoold gewos geeft doorom meer inzicht, moor dot is nog weinig

gedoon. Uit de beschikbore gegevens bliiki dot bii bepoolde opengrondsteelten in ondere

londen per eenheid product vook veel meer gewosbeschermingsmiddelen worden gebruikt

don bii de overdekte teelt in Nederlond. Dit geldt bijvoorbeeld voor de teelt von popriko.

Doorbii werd in Nederlond in 1994 3l grom werkzome stof per ton product gekrruih en in

Sponie 466 grom (Verhoegh, 1996:45).ln de Nederlondse lomotenleelt wordt 22 grom

octieve stof per ton product gebruikt en in lsroël 152 grom. ln Spon je en Morokko ligt het

verbruik noor schotting 1,5 B 2 mool zo hoog ols in lsroël (Verhoegh,1996:49). ln de

rozenteelt g elden soortgel i 
I 
ke verhoud i n gen.
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Beleidsdoelstellingen inzoke verbruik deels gereo liseerd

De beleidsdoelstellingen voor het verbruik von gewosbeschermingsmiddelen ziln vostgelegd in

het Meeriorenplon GewosbeschermÍng (MJP-G) uíl 1992. De hoofddoelstelling is om de

ogrorische productie minder ofhonkeliik te moken von chemische bestriidingsmiddelen.

Aongezien deze doelstelling niet is gekwontificeerd, is moeiliik concreet oon te geven in

hoeverre ze, gegeven de ontwikkelingen in de lootste ioren, gereoliseerd wordt. Als mootstoÍ

von ofhonkeliikheid kon het oontol bespuitingen worden gehonteerd, moctr doorover zijn

slechts beperhe gegevens voorhonden. Wel kon worden gewezen op de eerdergenoemde

sterke vermindering von de grondontsmetting. Doornoost wordt voker geleide, geïntegreerde

en biologische bestriiding von ziehen en plogen toegepost en vindt hier en door weer meer

mechonische onkruidbestriiding ploots (PD, 1 99ó).

Een belongrijke meetbore doelstelling is dot het totole verbruik von gewosbeschermings-

middelen in 2000 met 507o moet ziin verminderd ten opzichte von 
.l984-1988. 

De

tussendoelstelling voor 
.l995 

wos een vermlndering mei 30 - 35Yo. Bii deze doelstellingen

wordi onderscheid gemooh tussen de verschillende sooÉen middelen. Zo vorieert de

tookstelling voor 'l 995 von 45o/o voor de grondontsmettingsmiddelen lot 23o/o voor de groep

fungiciden, ínsehiciden en overige middelen. Ten dele in somenhong met het voorgoonde

wordt ook onderscheid gemooh iussen de diverse sectoren.

Vostgesteld kon worden dot de tookstelling voor 
.l995 

olleen gehoold is voor de grond-

ontsmettingsmiddelen en dot de vermindering bii de insectenbestriidingsmiddelen het

beoogde doel vrii dicht benodert. Voor de ondere cotegorieën is de tookstelling niet

gereoliseerd en zol bii voorhetting von de tendensen von de ofgelopen ioren, de doelstelling

voor 2000 evenmin worden gehoold.

Voor grondontsmettingsmiddelen is de doelstelling voor 2000 ol bereikt en voor insecten-

bestriidingsmiddelen liikt ze hoolboor. De doelstelling voor het totole verbruik in 2000 is bii

voorlzetting von de huidige tendensen moeiliik hoolboor. Deze conclusie is minder optimistisch

don biivoorbeeld in het Londbouw-Economisch Bericht 1996. Een belongriike verkloring voor

dit verschil is dot de Plontenziektekundige Dienst pos sinds kort de middelen die zijn geleverd

door niet bil Nefyto oongesloten toelotingshouders, in de berekening betrekt en dot het hierbil

om een toenemend oondeel blilh te goon.

Uiteen lopende ontwikkeling middelenverb ruik per seclor

Ten dele in somenhong met de uiieenlopende ontwikkeling per cotegorie middelen verionen

ook de diverse sectoren een verschillend beeld voor wot betreft de vermindering von het

verbruik von gewosbeschermingsmiddelen. Globool ziet dit beeld er ols volgt uitr (zie ook

tobellen 3 en 4):

I De novolgende informotie is voornomeliik ontleend oon: PD 199ó; Brouwer el ol., 1996, en CBS, 199ó.
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Akkerbouw: Deze sector neemt met een verbruik von ongeveer ó milioen kilogrcrm werkzome

stof (inclusief grondontsmettingsmiddelen) ongeveer de helft von het totole middelenverbruik

voor ziin rekening. ln de bosisperiode hod ongeveer 70o/o von het totole verbruik betrekking op

grondontsmettingsmiddelen, dot inmiddels met meer don 80% is verminderd. Doordoor is de

doelstelling voor het totole verbruik in 2000 voor de okkerbouw (-60yo) reeds gerreoliseerd.

Het verbruik von insehiciden en fungiciden log in 1994 ruim l0% hoger don in de bosis-

periode en dot von herbiciden biino l0% loger. Beide vertonen een dolende ten,Jens (tobel 3),

moor voor her tildig bereiken von de vostgestelde doelsiellingen voor deze middelen is een

s-terkere doling nodig.

Veehouderii: Deze sector speelt bil het gebruik von gewosbeschermingsmiddelerr een beperkte

rol (minder don l07o von het totole gebruik). De voor deze seclor vostgestelde tcrokstelling

voor het verbruik von insehiciden is ol ruimschoots gehoold. Het verbruik von herbiciden log

tn 1994 hoger don in de bosisperiode, moor vertoont het looisle ioor wel een doling.

Reolisotie von de tookstelling voor 2000 (-25yo) is onwoorschijnliik.

Glosfuinbouw: Het gebruik von grondontsmettingsmiddelen wos in 1994 gedecimeerd ten

opzichte von de referentieperiode. De ondere middelen goven ten opzichte von de bosis-

periode een toenome te zien von 9o/o voor fungiciden - met overigens de lootsie joren wel een

vermindering -,7Oo/o voor insehiciden en een verdubbeling voor de overige middelen. Dif

looisie hongt voor een deel somen mei de toenome von het gebruik von hel relotief milieu-

vriendelilke zwovel. Biivoorlzetting von deze lendensen zullen de doelstellingen voor 2000

niet worden gehoold, beholve voor de grondontsmettingsmiddelen.

Groenleteeh in de open grond De iookstelling voor het totole verbruik voor 2000 is ol

gereoliseerd donkzii de zeer sterke vermindering von de grondontsmetting. Voor de ondere

middelen ziin inmiddels eveneens oonzienliike reductiepercentoges bereih. De tookstellingen

voor 2000 zullen woorschiinlijk gemokkelilk worden gehoold. Afgezien von de grondontsmet-

tingsmiddelen is tussen 1992 en 1995 het verbruik met I 7 B 18% verminderd (tobel 4).

Bloembollenleelt De doelstellingen voor wot betreft de grondontsmefting ziln inrniddels

gereoliseerd. Het verbruik von fungiciden vertoont een dolende liin, voor de ondere middelen

volt een stiiging te constoteren. Het totole verbuik (exclusief grondontsmettingsmiddelen) is

tussen 1992 en 1995 met 1ó% toegenomen (tobel 4). Per hectore bedroeg de stiiging 6 B 7o/o.

De kons is groot dot de tookstellingen voor 2000 niet worden gehoold.

Fruilfeeh: Het verbruík von herbiciden vertoont een dolende liin, moor de tookstelling voor
.l995 

is niet gehoold. De ondere middelen loten een toenome zien (tobel 4). Bii voortzetting

von deze ontwikkeling zullen de doelstellingen voor 2000 niet worden gereoliseerd. Er moet

echter rekening mee worden gehouden dot de weersomstondigheden in 1993-'1995 een meer
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don normole ziektedruk met zich meebrochten.

Boomkwekerii: Ook hier is sproke von een sterke vermindering von de grondontsmetting. Het

verbruík von de ondere middelen loopt eveneens terug (tobel 4), moor woorschiinliik

onvoldoende om olle doelstellingen voor 2000 te reoliseren.

Chompignonleelí: Hel verbruik von gewosbeschermingsmiddelen vedoont de lootste loren een

duideliike doling (tobel 4). De tookstellingen voor '1995, toen het totole verbruik biino 13%

loger log don in 1992, ziln in het olgemeen gereoliseerd en het ziet er noor uit dot dot ook hei

gevol zol ziin met de doelstellingen voor 2000.

Emissies eveneens om loog

Een tweede doelstelling von het MJP-G is om de emissie von bestriidingsmiddelen te

verminderen: noor bodem en grondwoter met 75o/oin 2000, noor de lucht met 50% en noor

het oppervlohewoter met 90%. De werkeliike emissie noor bodem en grondwoier is tussen

198ó en I995 verminderd met 80% en de doelstellíng voor 2000 is dus ol behoold (PD,

1996:1 3). De emissíe noor de lucht is teruggebrocht met 43o/o en de doelstelling op dit punt

komt dus binnen bereik. Moeiliiker ligt het wellicht bii de uitstoot noor het oppervlokiewoter,

die inmiddels met 72o/o rs gedoold. Deze emissie komt voorol voor rekening von de (glos-

)tuinbouw. De kons bestoot dot bil de huidige vostgestelde mootregelen, ook op termiin, voor

sommige middelen de moximool toelootbore woorde in de Nederlondse woteren worden

overschreden (V&W 1 99 6:1 41.

De ofnome von de emissies is voorol te donken oon de sterke vermindering von de grond-

ontsmetting en oon het terugdringen von emissiegevoelige toepossingsmethoden. Doornoost

is het inleveren von verpokkingen von betekenis. Bedocht moet worden dot het hierbii goot om

gemiddelden over een tijdsperiode; een doling doorvon sluit de mogeliikheíd von een (te)

hoge piekbelosting door drift tiidens het spuiten niet uit.

Con clusies en evoluolie

Uit het voorgoonde bliikt dot zowel het verbruik ols de emissie von gewosbeschermings-

middelen noor het milieu een dolende liin verioont. Voor wot betreft de emissies zullen de

geformuleerde harontitotieve doelstellingen von het gewosbeschermingsbeleid woqrschiinliik

wel min of meer worden gehoold, moor voor het verbruik zol dot bii voorlzetting von de

huidige tendensen slechts ten dele het gevol zijn.

Bij deze conclusies vollen enkele konttekeningen te plootsen:

o. De oongegeven ontwikkelingen hebben betrekking op het officíële, geregistreerde verbruik.

Er zijn oonwiizingen dot het illegole verbruik toeneemt (RIVM, 1996:31). De kons is groot

dot dit deel von het verbruik buiten de woornemingen volt. Voor een deel vloeit deze

ontwikkeling voort uit de situotie dot voor kleinere teelten vook geen toegelolen middelen

beschikboor ziin.
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b. Mede gelet op de stognotie von de doling in de ofgelopen joren (zie tobel 2), ziet het er

noor uit dol een verdere vermindering von het bestriidingsmiddelengebruik nneer moeite

zol kosten don in het verleden. Aqn de ondere kont bestoqn er tussen de bedriiven echter

zulke groie verschillen op dit punt dot behoorliike besporingen mogelilk zouden moeten

ziin. Zo bliih het verbruik per hectore in oordbeien, bloemkool en bos- en wospeen tussen

de bedriiven met het hoogste en die met het loogste verbruik een foctor 3 uiteen te lopen

(Poppe et ol., I995:'l0l ). De keuze von de middelen vormt een belongriike verkloring voor

deze verschillen. Doornoost is het oontol bespuitingen von belong (Buurmo, 199ó en Jons-

sen, '199ó). Dit lootste is deels gereloteerd oon de gebruihe rossen en oon de doormee

somenhongende risico-inschotting door de telers.

c. Een doling von het verbruik en von de emissies hoeft niet zonder meer te leiden tot een

evenredige vermindering von de milieubelosting. Denkboor is dot de gunstige ontwikkeling

voorol betrekking heeft op minder schodeliike middelen. Wonneer men met dit ospect

rekening houdt blijh de milieubelosiing door gewosbeschermingsmiddelen, voorzover het

goot om bodem en grondwoler, min of meer evenredig te verminderen met het verbruik,

moor is dot voor de belosting von het oppervlohewoier duidelilk minder het gevol.

Overigens is ook door sproke von een dolende liln (Reus et ol., '1995).
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3. BroeikqseÍÍecr en energieverbruik

Biidroge seclor aon broeikoseffecl verloonÍ sÍiigende liin

De lond- en tuinbouw ols zodonig neemt circo l37o von de von de totole Nederlondse

biidroge oon het broeikoseffect voor ziin rekening (RIVM, 1996: 72). He+ oondeel in het totole

energieverbruik en doormee in de Nederlondse CO2-uitstoot wordt weliswoor geschot op

slechts 5,5 B7o/o, moor het oondeel in de twee ondere broeikosgossen is oonzienliik hoger.

Het goot hier om N2O (lochgos) en CHa (methoon) woorin de londbouw een oondeel heeft

von respectievelilk ruim 30% en circo 45%. N2O komt vrii uit de bodem bii de omzetting von

mest en CHa komt vrii uit runderen en uit mestopslog. Een kilogrom von deze twee gossen

leverJ een veel grotere biidroge oon het broeikoseffect don een kilogrom CO2. Bii een

tiidshorizon von I 00 ioor scheelt dit een foctor 3'l 0, respectieveliik 2l . Een vergeliiking met de

gegevens uittobel 7leert dotdeze gossen een groteroondeel hebben in de biidrogevon de

ogrorische sector oon het broeikoseffect don CO2.

De CO2-uitstoot von de lond- en tuinbouw is tot en mel 1994 voortdurend toegenomen en

heeft zich in 1995 gestobiliseerd. De uitstoot von N2O neemt nog sieeds toe, voorol ols gevolg

von het onderwerken von mest (RIVM, 1995:58). De emissie von methoon - woorvon de

veehouderii bijno de helft von het notionole totool voor hoor rekening neemt - geeft wel een

doling te zien (tobel 71. Per soldo is de bildroge von de ogrorische sector oon hei broeikos-

effect tussen 1985 en 1994 mel12,5o/o toegenomen en heeft zich in 1995 een stobilisotie

voorgedoon.

Uileenlopende onlwíkkeling energieverbruik

ln het directe energieverbruik von de ogrorische seclor heeft de glostuinbouw een oondeel von

meer don 80% (tobel 8). Deze sector droogtvoor l% bij in het notionool inkomen, moor

neemt ongeveer 60/o von het londeliike energieverbruik voor ziin rekening en is dus erg

energie-intensief. De rest von de ogrorische sector verbruih verhoudingsgewiis minder

energie. Vonzelfsprekend is het energieverbruík per hectore in de glostuinbouw veruit het

hoogst. Doorno komen de chompignonbedriiven (tobel 9).

ln de rundveehouderij is de lootste ioren sproke von een dolend energieverbruik, terwiil zich in

de okkerbouw en de intensieve veehouderi] een stobilisotie lijh voor te doen (tobel 8). De

ontwikkeling von het energieverbruik von joor op ioor wordt voorol beïnvloed door het weer

en door de omvong von de oogst. ln de overige tuinbouw is sproke von een toenemende

energieverbruik, dot voorol kon worden toegeschreven oon de bloembollenbedriiven en de

chompignonbedrijven (tobellen 8 en 9). Op de lootstgenoemde bedriiven hongt de toenome

voor een deel somen met de oongescherpte eisen ten oonzien von de temperotuur von het

ofvolwoter: dit moet sterker gekoeld worden don in het verleden en dot vroogt meer
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elehriciteit.

Von het energieverbruik per eenheid product ziin slechts summiere gegevens bekend.

Vonwege de forse groei von de opbrengsten per vierkonte meter teeltoppervlohe is er in de

chompignonteelt sproke von een dolend energieverbruik per kilogrom product. Hefzelfde ís

het gevol in de glostuinbouw, woor de vermindering tussen t 980 en 1995 ongeveer 4Oo/o

bedroeg (Von der Velden et ol., 1996:79l.ln vergeliiking met zuideliike londen gebruíh de

Nederlondse glostuinbouw, ondonks de verbeterde energie-efficíency, veel energie: per

kilogrom tomoten biivoorbeeld biino vier mool zoveel ols in lsroël en 25 tot 33 mool zoveel

ols in Sponie en Morokko (Verhoegh, 1996:33). Voor de teelt von rozen is het verschil veel

kleiner. Doorvoor wordt in de genoemde lqnden slechts ongeveer een harort minder energie

per steel gebruih don in Nederlond.

Beleidsdoelsiellíngen worden nieÍ gehoald

De vostgestelde doelstellingen ten oonzien von de emissie von lochgos en methoon ziin: een

vermindering met 45% respectievelijk 30% in 2000 ten opzichte von 1990. Het ziet er noor uit

dot de doelstelling voor lochgos niet zol worden gehoold, moor voor methoon wel. Dot lootste

is voorol een gevolg von de melkquotering.

Ten oonzien von de CO2-emissie zijn er geen specifieke doelstellingen vostgesteld voor de

ogrorische sector. Wel is overeengekomen dot de londelijke emissie lussen 1990 en 2000 met

tenminste 3% dient te verminderen. Het ziei er noor uit dot deze doelstelling niet zol worden

gereoliseerd. De groei von het energieverbruik in de ogrorische sector lilh moeíliik met deze

doelstelling in overeenstemming le brengen.

De energieheffing, die per I lonuori 1996 von krocht is geworden, vormt een oonzet voor een

strenger energiebeleid. Er bestoon doorbil ollerleí vriistellingen, wooryon een olgemene

vriistelling voor het oordgosverbruik door de glostuinbouw in dit verbond de belongriikste is.

Voorol voor deze sector kon een verdere priisverhoging von energie nodelige consequenties

hebben.

À4 ee ria re n ofsp ro o k vro o g t fo rse in sp o n n in g vo n g I asÍu i n b o u w

Noost de notionole doelstelling ten oonzien von het energieverbruik ziin er specifieke

ofsproken gemookt met de glostuinbouw in het koder von de in 1992 ofgesloten Meerioren-

ofsprook Energie Glostuinbouw. Doorin is onder meer overeengekomen dot in hei ioor 2000

de hoeveelheid energie per volume-eenheid product (de zogenoomde energie-efficiency) met

50% moet ziin verminderd ten opzichte von 
.l980 

en met 307o ten opzichte von 
,l989. 

ln 1995

wos ten opzichte von 1980 ol een doling gereoliseerd von 40o/o, moor ten opzichte von 1989

von slechts 9% (Von der Velden et ol., 1996:79).ln feite wos de eerste doelstelling ol voor

tweederde gereoliseerd op het moment woorop het convenont werd ofgesloten. Omdot de

hoeveelheid energie per eenheid product de lootste loren niet veel meer doolt, is het de vroog
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of deze doelstelling uiteindeliik zol worden gehoold. Tot voor kort wos er sproke von een vril

sterke uitbreiding en/oÍ vernieuwing in de glostuinbouw en don is een verbetering von de

energie-efficiency relotief gemokkeliik. Nu de invesieringen op een loger peil ziin gekomen

zou dot wel eens moeiliiker kunnen worden. Door komt bii dot de productie per vierkonte

meter de lootste loren minder stijgt don voorheen: in de joren tochtig bedroeg deze toenome

gemiddeld 5o/o per loor en in de ioren negentig tot dusver slechts 1 ,5o/o. Het oflopende effect

von de omschokeling op subs{rootteelt speelt doorbii een rol en doornoost leggen de telers

tegenwoordig meer de nodruk op hnoliteit in ploots von harontiteit.

Een vermindering von de hoeveelheid energie per eenheid product zegt weinig over het totole

energieverbruik en over de CO2-uitstoot. Het energieverbruik en de CO2-uitstoot von de

glostuinbouw logen in I995 ruim 8% hoger don in 1990 en zelfs ongeveer 507o hoger don in

de eerste helft von de ioren tochtig (Von der Velden et ol., 1996). De verkloring zit in de

enorme groei von de glostuinbouwproductie no 
,l980, 

woorin pos de lootste poor ioor een

kentering is gekomen ols gevolg von de molige inkomens. ln 1994 deed zich overigens, voor

het eerst sinds I984, een doling von hel energieverbruik ín de glostuinbouw voor. Het ziet er

ol met ol noor uit dot het reoliseren von de doelstellingen von de Meeriorenofsprook nog forse

insponningen zol vergen von de glostuinbouw.

Andere onderdelen von de ogrorische seclor

Voor de ondere onderdelen von de ogrorische sector ziin op het gebied von het energie-

verbruik geen doelsiellingen geformuleerd. Het totole energieverbruik von deze bedriifistokken

log in de periode 1992-1994 ongeveer l0% loger don in 
.l989-1991 

. ln hoeverre hier sproke

is von een trend is moeililk oon ie geven omdot weersinvloeden een vrii grote rol spelen.

Aonnemeliik is evenwel dot de doling ook een structurele component heeft, gelet op de

insponningen die de bedriiven zich getroosten, onder meer in het koder von bedriifsinierne

milieuzorgsystemen, om op energie te besporen.

Wonneer in de loekomst het CO2-beleid meer inhoud kriigt, zullen deze bedrilfstokken

woorschiinlijk worden geconfronteerd met hogere energiepriizen. Het oondeel von de

energiekoslen in de totole opbrengsten vorieert von 1 ,5 B 2o/o op de boomkwekeriien tot 3 B

4o/o op de chompignonbedriiven en de hokdierbedriiven. Op de looisle komen de energie-

kosten overeen met 10 B 2Oo/o von de toegevoegde woorde. zodot een verhoging von de

energiepriizen voor deze bedríiven vrii grote consequenties kon hebben. Er bestoot een grote

spreiding in het energieverbruik per bedrijfstype: op de okkerbouwbedriiven bedroeg het

energieverbruik per 100 gulden opbrengsten op de zuinigste 207o slechts een 1/3 von dot op

de minst zuinige groep. Op de vorkensbedrijven wos het verschil biino een foctor 5 en op de

boomkwekeriibedriiven zelfs 7,5. Deze verschillen wijzen erop dot er nog vrii grote bespo-

ringsmogeliikheden ziin, hoewel ze voor een deel somenhongen met biivoorbeeld een

uiteenlopend productiepokket en met foctoren die door de ogroriër niet of nouweliiks ziin te

beïnvloeden.
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Door onder ondere Nobelpriiswinnoor Crutzen wordt bepleit om in het koder von het

klimootveronderingsbeleid meer oondocht te schenken oon methoon, omdot terugdringing

von de emissie doorvon minder moeite zou kosten don von CO2 ffrouw, 4 iuni 1996). Gelet

op het forse oondeel von de veehouderii in de emissie von methoon zou zo'n beleidswiiziging

voor die sector belongriike gevolgen kunnen hebben. Wereldwiid gezien is de (notte) ri]sÈ

productie de belongrilkste bron von methoongos.

Conclusies

Het niet zeker dot de vostgelegde doelsiellingen voor de verbetering von de energie-efficienry

in de glostuinbouw in 2000 doodwerkeliik zullen worden gereoliseerd. Zelfs wonneer dot wel

het gevol zol ziin, kon dot gepoord goon met een verdere toenome von het energieverbruik en

von de CO2-uitstoot von de sector. Eoornoost blijh de biidroge von de ogrorische sector oon

het broeikoseffect door N2O en CHo, die somen minstens zo belongrijk zijn ols CO2, nog

steeds een slíigende liin le vertonen. Die ontwikkelingen ziin woorschiinlijk niet in overeen-

stemming met het gevoerde beleid.

Feiten en ciifers over de oniwikkeling
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4. Mest en Minerqlen

Irlinder don de helfÍ von oongevoerde minerolen benut

De kern von het mest- en minerolenprobleem is dot er in de vorm von kunstmest en veevoeder

vonuit de hele wereld mÍnerolen noor Nederlond worden gebrocht, woorvon minder don de

helft wordt benut door de gewossen en de dieren, en de rest ochterblilft in het milieu. Dot

veroorzookt op termiin verschillende problemen, wooryon de vervuiling von het drinkwoter en

een verstoring von ecosystemen de belongriikste ziln. Zowel kunstmest ols dierliike mest

bevotten zwore metolen zools zink en koper, en drogen doormee bij oon deze vorm von

bodemverontreínig ing.

ln de fweede helft von de joren tochtig is de londeliike emissíe noor de bodem von zowel

stikstof ols fosfor met biino 20o/overminderd, moor de lootste ioren is er per soldo nouweliiks

meer sproke von een verdere verbetering (tobel l0). Belongriike oorzoken von de gunstige

ontwikkeling vóór I990 woren de inkrimpende veestopel onder invloed von de melkquotering,

de verloging von het fosfootgeholte von het veevoer, een groter gebruik von dierliike mest

door de okkerbouwers en het zuiniger omspringen met meststoffen door de boeren in het

olgemeen. Zo is de hoeveelheid siikstof in de vorm von kunstmest tussen 1985 en 1994

verminderd von 500.000 iot 370.000 ton en de hoeveelheid fosfoot2 von circo 85.000 tot zo'n

70.000 ton. De stognotie no I990 is voor een deel te wiiten oon het verplicht onderwerken

von mest in het koder von het ommoniokbeleid. Doordoor komt er meer slikstof in de bodem,

wot tot dusver onvoldoende is gecompenseerd door een vermindering von de kunstmestgift

(RIVM, 1995:62).

À4estbeleid tot 20 I 0 uitgesíippeld

ln de "lntegrole Notitie mest- en ommoniokbeleid" von de Mínisters von LNV en VROM, die in

grote liinen door de Tweede Komer werd oonvoord, ziin de hoofdliinen von het minerolen-

beleid voor de komende l0 B l5 ioor oongegeven. Voor wot betreft het mestbeleid wordt het

occent in de toekomst gelegd op de individuele verontwoordelijkheid von de ogroriërs, die

stopsgewils - te beginnen met de bedriiven met meer don 2,5 Grootvee-Eenheden (GVE) per

heciore - verplicht worden om een minerolenboekhouding in te voeren. Aon de hond doorvon

kon worden vostgesteld hoe groot het overschot oon stiksiof en fosfoot per hectore is. Door

een heffing te leggen op het overschot boven een bepoolde vriigestelde hoeveelheid - "de

verliesnorm" - wordt de boer gestimuleerd om ziin overschot zo veel mogeliik te beperken.

Hiermee wordt een duidelijk doelvoorschrift geïntroduceerd, zij het dot niet zeker is of de

minerolenverliezen nouwkeurig en controleerboor ziin vost te siellen.

2 .l kg fosfooi (PrOr) komt overeen mei ruim 0,4 kg fosfor (P).
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Von belong is dot tot het joor 2000 de fosfoot uit kunstmest niet meegeteld zol worden bil de

veberekning von het fosfootoverschot. Voor het gemiddelde okkerbouw- en melkveebedriif uit

het LE|-lnformotienet ging het hierbii in 1994/95 om ongeveer 30 kg P2O5 per hectore. Op
een overschot von in tolool 67 kg per hectore is dot dus substontieel. Voorts kriigi elke ogroriër

de mogeliikheid om minerolenoverschotten in gunstige joren te vereffenen met die in

ongunstige loren (LNV-Beleidsinformotie, 3l ionuori 1996). Bedriiven die de norm niet holen,

worden geconfronieerd met vril forse "boetes".

ln de lntegrole Notitie wordt oongegeven dot het londeliike mestoverschot in 2002 kon

oplopen tot l8 milioen kilogrom fosfoot. Doorbii is don verondersteld dot er 20 milioen kilo-

grom fos-foot in de vorm von mest geëxporteerd zol worden, moor doi de ofzet von dierliike

mest in de okkerbouwgebieden met zo'n 30o/o zol verminderen ten opzichte von de huidige

situotie. Dit komt doordot ook de okkerbouwers zuiniger zullen (moeten) omgoon met mi-

nerolen. Voorts zol ongeveer 15 miljoen kilogrom Íosfoot uit de morh worden genomen door

ofroming von 25o/o von de mestproductierechten bil overnome of verplootsing von een bedrílf.

Verder is het de bedoeling dot mestproductierechten worden opgekocht.

Verliesn ormen h o a lb o o r?

De (grote) londbouworgonisoties wilden de verliesnorm voor fosfoot niet loger voststellen don

50 kg per hectore in het ioor 2000. ln de voornemens von de Regering ligt de norm op 40 kg

in 1998 en wordl deze geleidelilk verloogd tot 20 kg in 2010. ln de prohiik bedroeg het

gemiddelde fosfootoverschot von de melkveebedriiven in 1994 ongeveer 70 kg per hectore

(fobel 1 1). ln 1993 voldeed ruim een l«rort ol oon de voorgestelde normen voor 1998 (De

Hoop en Dootseloor, 1995). De okkerbouwbedriiven hodden gemiddeld een overschot von 55

kg en ongeveer 45o/o zol beneden 40 kg. Deze gegevens wiizen erop dot het eersle deel von

het trolect voor de bedriiven met een redelijke oppervlohe niel ol te veel problemen op zol

leveren, zeker nu de fosfoot uit kunsïmest buiten beschouwing bliift. Bedrilven met veel dieren

per hectore kunnen wel in een moeiliike situotie terecht komen.

De stikstofuerliesnormen ziin voor groslond voor 1998 vosigesïeld op 300 kg stikstof en voor

bouwlond op '175 kg en worden in enkele stoppen verloogd tot 180 kg, respectieveliik 100 kg

in 2010. De melkveebedrilven uit het lnformotienetvon LEI-DLO hodden de looiste ioren
gemiddeld een overschot von 400 kg stikstoÍ per hectore en de okkerbouwbedrijven von 170

kg (iobel I 1). Op de twintig procent bedriiven met hei loogste overschot wos dit in doorsnee

de helft loger don het olgemeen gemiddelde. Zowel voor stikstof ols voor fosfoot is op de

okkerbouwbedriiven en op de groosdierbedrijven sproke von een dolende tendens in het

overschot, ol liih het tempo doorvon duidelífk le vertrogen.

Feilen en ciiÍers over de ontwikkeling
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Er ziin nu ol groepen bedriiven met veel kleinere minerolenoverschotten. Zo liggen deze op de

zogenoomde MDM-bedriiven (Monogement Duurzome Melkveehouderii), woorop onder

intensieve begeleiding een zorgvuldig voer- en groslondmonogement wordt gevoerd, de

lootste ioren ol beneden de voor 1998 vostgelegde verliesnormen, terwiil de bedriifsresultoten

zeker niet slechter ziin don op de vergeliikbore bedrilven (Boerderil, 3O-7-199ó). Het melkvee-

proefbedrilf "De Morke" in Oost-Gelderlond bereikte in 1993 een fosfootoverschot von

ongeveer '14 kg en een stikstofoverschot von ongeveer 140 kg per hectore. Het stoot echter

niet vost dot een dergeliik klein overschot op longere termiin ook voor een groot deel von de

"gewone" bedriiven hoolboor is.

Vonuit de hoek von de ecologische londbouw wordt gesteld dot met behulp von biologische

methoden veel efficiënter met de in de bodem oonwezige fosfoot kon worden omgesprongen

don bii de gongbore londbouwmethoden (Von der Werff, Dekkers en Oenemo, 1995). Een

oonwijzing voor het feit dot deze stelling niet uit de lucht is gegrepen, vormen de minerolen-

overschoften von de biologische melkveebedriiven uit het Bedriiven-lnformotienet von LEI-

DLO. ln 1994/95 bedroeg het stikstofoverschot von deze bedriiven 91 kg en het fosfoot-

overschot 39 kg tegen ruim 400 kg, respectieveliik 73 kg op de gongbore bedriiven

(mededeling A. von Vliet, LEI-DLO). De melkproductie per hectore is op de biologische

bedrijven 30 B 40%o loger don op de gongbore.

M i n e ra I e n ove rs ch olíe n h eÍ g rood i n z o n d g e b iede n

De tobellen 12 en'13 bevotten enige informotie over de regionole spreiding von de

minerolenoverschotten. Het bliikt dot de overschotten per hectore het grootst ziln in de

zondgebieden. Voor een deel hongt dot somen met verschillen in het bedriifstypepotroon. Op

de okkerbouwbedrilven ziin de overschotten loger don op de veehouderiibedrilven, die in de

zondgebieden relotief sterk ziin vertegenwoordigd. Bovendien ziin de bedriiven in de zond-

gebieden in het olgemeen intensiever, wot voorol bliih uit de grotere input von minerolen op

het meest voorkomende bedriifstype, de groosdierbedriiven (tobel 12). De bedriiven in de

veengebieden zijn gemiddeld wol extensiever don die in de ondere gebieden. Een hogere

input von minerolen goot in de regel niet gepoord met een evenredige stilging von de

minerolenoutput von het bedrijf, zodot, binnen een bepoold bedrijfstype, een duideliike

correlotie voli te onderkennen tussen input en overschot.

Ogenschiinlilk zeer opmerkelijk ziin de verschillen bii de hokdierbedrijven (voornomeliik

vorkens en pluimvee): in de zondgebieden loten deze bedri[ven forse minerolenoverschotten

zien, beholve voor fosfor. ln de kleigebieden ziin de minerolenoverschotten von deze bedriiven

gemiddeld echter ongeveer nul (stikstof) of zelfs negotief (fosfor en kolium). Hier speelt echter

een regisirotieprobleem een rol: de oonvoer von minerolen in het veevoer wordt exoct

bepoold oon de hond von de somenstelling von het veevoeder die precies bekend is. De

minerolengeholtes von de ofgevoerde mest ziin niet bekend, zodot doorbii noodgedwongen

wordt gewerh met forfoitoire ciifers. Bil "grondloze" bedriiven zou het minerolenoverschot per
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hectore geliik oon nul moeten zíin. Hokdierbedriiven met een beperkte hoeveelheid grond

kunnen, wonneer mest op het eigen (moís)lond wordt oongewend, een groot overschot

hebben. De oongegeven verschillen tussen de klei- en de zondgebieden op dít punt ziin

woorschiinliik olihons voor een deel het gevolg von het feit dot ín de zondgebieden veevoeder

met een hoger minerolengeholte wordt gebruikt.

Het bedriifstypepotroon en de intensieve bedriifsvoering in de zondgebieden leiden ertoe dot

het minerolenprobleem voor het grootste deel is te vinden in deze gebieden: meer don de

helÍt von het stikstof- en het fosforoverschot von de gezomenliike okkerbouw- en veehouderii-

bedriiven - berekend op bedrilfsniveou - is door te vinden (tobel 13). De fosfootuerzodiging en

- uitspoeling von gronden is don ook geheel geconcentreerd in deze gebieden (zie koorties

blz.25l. Volgens de Wotersysteemverkenningen zol het mestbeleid, zools vostgelgd in de

lntegrole Noiitie, tol gevolg hebben dot de uitspoeling von fosfoot no 2000 zol s+obiliseren en

von stikstof zol verminderen (V&W, 1996:42). Op longere termijn zol de uitspoeling von

fosfoot echter weer toenemen, tenarill de reductie von de stikstofemissie onvoldoende is om de

woterharoliteit op het vostgestelde grenswoordeniveou te krilgen.

Alineralenoverschollen ín Nederland groter don elders in EU

De spoorzome informotie over minerolenoverschotten in ondere londen wilst er op doi deze in

Nederlond in het olgemeen groier ziln don elders in de EU. Uit tobel l4 bliíkt dot het nitroot-

overschot per hectore in Nederlond in 1990/91 4,5 tol5 mool zo hoog wos ols het

gemiddelde in de EU en meer don tweemool zo hoog ols doi von de nummer 2 op deze

rongliist: België. Deze verhouding geldt zowel voor het bruio ols voor het netto-stikstof-

overschot. Bii het netto-stikstofoverschot is rekening gehouden met de depositie vonuit de lucht

en met de vervluchtiging von ommoniok noor de lucht; het bruto-overschot heeft olleen

betrekking op het ogrorisch productieproces. Voor fosfoot gelden overeenkomslige verhou-

dingen, ol ziin de verschillen door wot kleiner. Afgezien von onvolkomenheden in de

registrotie en dergeliike, speelt de diversiteit von het productiepokket hierbii een belongrijke

rol. ln de plontoordige productie ziin de minerolenoverschotten nu eenmool kleiner don in de

dierlijke.

Om dit effect uit te schokelen kon men kiiken noor de minerolenoverschotten op een bepoold

bedriifstype. Tobel 15 geeft de minerolenoverschoften per heclore voor de melkveebedriiven,

een bedriifstype dot binnen de EU vril olgemeen voorkomt. Het bliih dot doorvoor in grote

lilnen dezelfde verhoudingen gelden ols voor de olgemeen gemiddelde minerolenoverschot-

ten, olthons wonneer het onverkloorboor hoge fosfootoverschot von Bretogne buiten

beschouwing wordt geloten. Wonneer men de gevonden (nitroot)overschotten vervolgens

reloteert oon de melkproductie per hectore voedergewossen (inclusief gros) worden de

verschillen nogol wot kleiner. Toch neemt Nederlond ook voor wot betreft het niirootoverschot

per kilogrom melk de eerste ploots in, zi] het dot Luxemburg op dit punt slechts weinig beter

scoort. Vonwege de gehonteerde methoden en de niet optimole beschikboorheid von dolo
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vormen deze ciifers niet meer don een ruwe schotting, moor ze geven woorschiinliik wel een

redeliike indicotie von de verhoudingen op dit punt.
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5. Ammoniqk

Am mon io ke m iss ie sterk g edo o ld

Hoewel ommoniok ols zodonig niet zuur is, wordt het gerekend tot de verzurende stoffen

omdot het een verzurend effect heeft ols het in de bodem wordt omgezet in nltrqot. Dit leidt tot

het vriikomen von oluminium, woi voor plonten een giftige stof is, en op den duur tot verho-

ging von de zuurgrood von de grond. Minstens zo belongriik is doi er vio ommoníok stikstof

wordt oongevoerd met ols gevolg exiro (over)bemestíng. Dít gevoor is het grootst op de orme

zondgronden, woor de meeste intensieve veehouderii voorkomi.

Het is (nog) niet mogeliik om de uitstoot von ommoniok nouwkeurig te meten. Wel stoot vost

dot de ommoniokuitstoot een dolende li]n te zien geeft. Tussen 1985 en 1995 deed zich een

vermindering voor von 240 noor 144 mil]oen kilogrom (tobel 10). De grootste biidroge oon

de verloging von de ommoniokuitstoot in de ofgelopen ioren komt voor rekening von het

emissie-orm uitriiden von mest (mestinlectie, direct onderwerken enzoyoort). ln 1995 wos de

ommoniokemíssie bii het uitrilden, die toen ongeveer 30% von het totool vertegenwoordigde,

meer don 40% verminderd ten opzichte von 1992 (robel I ó). De uitstoot bii het weiden en

vonuit de stol bliift de lootste joren ongeveer geliik en die vonuit de mestopslog vertoont pos in
.l995 

een duidelilke vermindering. Het overkoppen von mestsilo's levert moor een beperhe

biidroge oon de vermindering von de ommoniokuitstoot en de bouw von - relotief dure -

emissie-orme stollen stoot nog in de kinderschoenen.

Von deposrtie- nodr emissiebeleid

ln de lntegrole Notitie is oongegeven doi olle veehouderiibedriiven verplicht ziin om mest

emissie-orm uit te riiden en om mestopslogen of te dekken. ln de concentrotiegebieden -

gebieden met veel intensieve veehouderii - worden technieken die slechts een beperkte

emissiereductie opleveren niet longer toegestoon. Bedrijven met meer don 2 GVE per hectore

worden no een overgongsiermiin verplicht om emissíe-orme stollen te bouwen, woorbii de

eisen in de concentrotiegebieden zwoorder ziln don elders. ln 1994 hod biino ó07o von olle

groosdierbedriiven meer don 2 GVE per hectore, terwijl de intensieve-veehouderiibedriiven

vriiwel ollemool boven deze norm zitten.

Het ommoniokbeleíd kent nog een ondere component, nomeliik die von de depositie. ln de

veronderstelling dot ommoniok dicht bií de bron relotief veel schode veroorzookt oon de

notuur en de bossen, worden bedriiven in de buurt von dergelilke oblecten geconfronteerd

met een stringenl ommoniokbeleíd. Von de totole uitstoot von ommoniok komt ongeveer 30%

terecht binnen een ofstond von viif kilometer von de bron; de rest wordt verder verspreid (lKC/

RIVM, I995:l ). Het ziel er nqor uit dot de regels op dit punt zullen worden versoepeld en dot

het noodzokeliike oonvullende beleid voor notuur- en bosgebieden meer stimulerend don
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dwingend zol ziin. lnmiddels wordt in het ommoniokbeleid meer de nodruk gelegd op het

terugdringen von de emissies en wordt ofgezien von het eerder oongekondigde dwingende

depositiebeleid. ln hei koder von de Interimwet Ammoniok en Veehouderii uit 
.l994 

worden

regionole of gemeenteliike ommoniokreductieplonnen opgesteld, die voorol ziin bedoeld om

bedriifsontwikkeling mogeliik le moken zonder dot de ommoniokuitstoot toeneemt.

Conclusies

Als de oongegeven iendens zich voortzet wordt de vostgelegde doelstelling von I 12 milioen

kilogrom in 2000 woorschilnliik gehoold. De volgende doelstelling - 70 milioen kilogrom in

2005,707o minder don in 1980 - liikt echter moeilijker te reoliseren. Volgens Klein et ol.

(199ó) zol het uilgezette beleid in 2005 een reductie opleveren von 40 iot 630/o, tenadll voor de

periode 2005 ror 2010 vriiwel geen verdere reductie wordt verwocht. Alleen bii een forse in-

krimping von de veesïopel wordt het beeld onders.

De gevolgen von het ommoniokbeleid zijn niet geheel te overzien, moor liiken tomelilk

ingriipend te ziin. Voorol de bedriiven die verplicht ziin om emissie-orme stollen ie bouwen

hebben, tenzii zich technische doorbroken voordoen, te moken met forse kostenstiigingen.

Afgezien von compenserende mootregelen zol doordoor de positie von een deel von de

(intensieve-) veehouderilbedriiven, voorol in de concentrotiegebieden, verslechteren.
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ó. Verdroging en AÍvql

Woterverbruik ograrische seclor neemt toe

Het verdrogingsprobleem komt voorol tot uiting in de geleideliike doling von de grondwoter-

stond: gemiddeld in de ofgelopen 40 ioor zo'n 20 cm, moor in sommige gebieden meer don

een meter (RIVM, 1995: t 81). Deze ontwikkeling is nodelig voor de bossen en leidt tot een

verorming von de notuur doordot plonten- en diersoorten die een vochtige omgeving nodig

hebben, zich niet kunnen hondhoven. Noor schotting is ongeveer ó00.000 ho met hoofd- of

nevenfu nctie notuur verd roogd.

Een probleem is de groei von het zoetwoterverbruik, dot bii voorlzettíng von de trend in 2040

bilno twee mool zo hoog zol ziin ols in 198ó. Het woterverbruik door de ogrorische sector zol

nog iets slerker toenemen (Dogterom en Buils, 1993:261.

Noor schotting komt ruim ó0% von de verdroging voor rekening von de londbouw (RIVM,

1995:183). Doornoost hebben bebouwing, osfoltering en dergeliike tot gevolg dot het

regenwoter steeds sneller wordt ofgevoerd. Binnen de londbouw zorgen voorol cultuur-

technische werken voor een verloging von het woterpeil door een versnelde ofuoer von woter.

Doornoosi speelt de beregening von londbouwgewossen een rol. Afhonkeliik von het weer

gebruikt de londbouw noor schotting ioorliiks I00 tot 250 milioen kubieke meier woter voor

beregening (Poppe et ol., 1994:'105). Dot komt overeen met 7 B 19o/o von de totole grond-

woteronttrekking in Nederlond. ln de zondgebieden is het oondeel belongriik hoger.

Accent op regulering in plooÍs van afvoer van woÍer

Een heffing op grondwoteronttrekking vormt een von de instrumenten om het verbruik of te

remmen. De in 1995 von krocht geworden londeliike grondwoterbelosting in het koder von de

Wet Belosting op Milieugrondslog moet in dit licht worden gezien. De ogrorische sector is

vriigesteld von deze belosting, voorzover het goot om onttrekkingen beneden I00.000 m3 per

ioor (met ingong von 1997 40.000 m3). Doornoost kennen de provincies heffingen op

grondwoteronttrekking, die voriëren von O,44 cent per m3 in Noord-Brobont tot 5,ó cent in

Zeelond (Von Stoolduinen et o1.,1996).

Veel belongriiker is echter dot niet meer gestreefd wordt noor een zo snel mogeliike ofvoer

von "oveÍ'tollig" regenwoter, moor doi veel meer het occent wordt gelegd op een uitgekiende

regulering von de woterofuoer. Hiertoe worden door provincies per regio "woterbeheers-

plonnen" opgesield, die onder meer mootregelen omvotten voor het hersiel von het woterpeil

rond notuurgebieden in de vorm von onti-verdrogingsproiecten. De uitvoering von de plonnen

komt voor een belongriik deel voor rekening von de woterschoppen. Een en onder zol tot een

loslenverzworing voor de ogrorische sector leiden.
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De beleidsdoelstelling is om de verdroogde oppervlokte in 2000 met een kwoÉ te verminde-
ren fen opzichte von 1 985 en in 20I 0 met 40o/o. Het ziet er echter noor uit dot in elk gevol de

eerste doelstelling niet tijdig gehoold zol worden [fK, 1995:83). ln t 995 woren op een kleine

80.000 ho ontiverdrogingsprojecten gereed of in uitvoering, terwijl voor I20.000 ho proiecten

in onderzoek woren (RIVM, 1996:102). Voor een deel goot het hierbii om londinrichtings-

proiecten.

Duideliik is dot bii het toekomstige woterbeheer de zorg voor de notuur zwoorder zol wegen
don in het verleden, wot voorol consequenties heeft voor de uifuoering von londinrichtings-
proiecten' Hei gevolg hiervon kon zijn dot bepoolde gebieden londbouwkundig gezien niet
optimool kunnen worden geëxploiteerd en dot de positie von de betrokken ogrorische

bedríiven moeiliiker wordt. Dit geldt voorol rond notuurgebieden. ln een oonfol situoties zullen

compenserende moolregelen nodig ziin, bilvoorbeeld in de vorm von een vergoeding of von
gronduitruil, of volt zelfs oon verplootsing von bedrijven niet te ontkomen. lnmiddels is een
vergoedíngsregeling voor "vernottingsschode,, von krocht geworden.

Tegenover deze nodelen stoot dot de provinciole overheid woorschiinlilk veel ierughoudender
zol ziin met beregeningwerboden, die in de zomer von I 995 in Noord-Brobont en Limburg
von krocht woren. Onder meer met behulp von "beregeningsplonners" wordt getrocht om de

iuíste hoeveelheid woler op het juiste moment te geven. Onduideliik is of de voorgenomen

mootregelen ofdoende zullen zijn om de verdroging in voldoende mote terug te dringen.

Ag ro risch e ofua lb erg g roei I

Over de ontwikkeling von de biidroge von de ogrorische sector oon de ofuolberg bestoot
slechts summiere informotie. ln 1995 bedroeg de totole ofuolproductie (exclusief mest) von
deze seclor ruim l,ó miljoen ton, wot biino 7Oo/o meer wos don tien ioor tevoren (RIVM,

1996:140)' Hierbij moet beholve oon orgonisch ofvol, voorol in de vorm von plontenresten,

onder meer gedocht worden oon londbouwplostic en onder verpokkingsmoteriool. De totole
Nederlondse ofuolberg is in de genoemde periode toegenomen von ruim 4ó miljoen ton tot
51 mílloen ton. Het oondeel von de ogrorische sector is dus vrii beperkt, moor vertoont wel

een duideliike stiiging. Onder ondere de opkomst von de substrootteelt in de glostuinbouw,

wot extro ofuol oplevert in de vorm von substrootkorrels etc., kon doorop von invloed ziin
geweest. Doornoost is oonnemelilk dot een groei von de productie gepoord goot met een

toenemende hoeveelheid ofuol, omdot nu eenmool niet de hele plont of het hele dier consu-

meerboor is. De toenome spoort niet met de belongrijkste beleidsdoelstelling, nomelijk om de
ofuolberg te verkleinen.

Andere beleidsdoelstellingen ziin om het hergebruik von ofuol te stimuleren en om stoden en

lozen zoveel mogeliik te vervongen door verbronden. Het hergebruik von londbouwofuol (circo

75o/o von het totool) is in de ofgelopen 10 ioor met ruim 80% gestegen, wot sterker is don
gemiddeld. Orgonisch ofuol loot zich in het olgemeen goed opnieuw te gebruiken, voorol in

de vorm von compost. Het storten von londbouwofuol is met 50% toegenomen, terwill er
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londeliik gezien sproke wos von een vermindering met biino 50%. Deze informotie wiist er op

dot de ogrorische sector in de toekomsï zich sterker zol moelen insponnen om de hoeveelheid

ofuol te beperken. Ter completering von de beoordeling moet erop worden gewezen dot de

ogrorische sector ook groie hoeveelheden ofuol ven,rerkt, voorol in de vorm von compost en

een deel von helveevoeder.
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7. Conclusies

De milieubelosting door de ogrorische sector is relotief groot, moor neemt de lootsie ioren op

verschillende onderdelen of. Dit geldt voor het verbruik en de emissie von gewosbescher-

mingsmiddelen, voor de minerolenoverschotten en voor de uitstoot von ommoniok.

Doorentegen neemt de biidroge oon het broeikoseffecl nog steeds toe, lijkt de biidroge oon

de verdroging nog niet of te nemen en vedoont de berg ogrorisch ofuol nog steeds een groei.

Voor diverse onderdelen, woor sproke is von een vermindering von de milieubelosting,

verloopt deze te troog om tildíg de vostgestelde doelstellingen von het londbouwmilieubeleid

te holen. Het ziet er dus, globool gesproken, niet noor uit dot de insponningen von de

ogrorische sector ter beperking von de milieubelosting in de komende fiid kunnen verminde-

ren.
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Biiloge 1: Tobellen

Tabel t De oandelen (%o) von de diverse sec-loren in enkele onderdelen von de mílieu-
belasting en in de milieukosÍen in 1995

(r) (2t (s) (41 (5) (ó) (7) (8) (e) [ 0) (r ])

Londbouw
Consumenten
Atuql
Bouw
Energiesecior
lndustrie
Roffinoderiien
Verkeer
Overige (incl. dien-
sien en overheid)

12,7 34,8
9,9 3,6
4,1 0,0
0,2 0,0

21,5 7,6
25,2 10,8
5,9 9,2

15,7 32,8

91,5 87,9
5,0 4,2
0,4

- 0,,I

1,5 5,8
0,r 0,0

0,6 0,2
I3,ó I 1,3
0,1 0,3
0,2 0,0

23,2 2,2
4,9 26,1
2,4 0,3

51,'t 59,3

2,0 29,1
4,4 3.l,3
0,3 0,2
0,0 0,0

11,7 0,0
12,4 4,0
3,3 0,3

64,5 13,ó

59,5 3,0 4,3
5,3 32,2 1,7

25,1
- 9,3 0,8
- 0,8 7,0

5,4 19,2 I3,ó
- 0,4

7 ,4 1,5 10,3

4,9 1,2 1,6 1,9 3,8 0,4 1,4 21 ,5 22,3 33,8) 37,2)

(t) = klimootverondering in COr-equivolenten; (21 = verzvring, in miliord zuur-equivolenten
(3) = ,ermesting, stikstofemissie noor woter en bodem; (4) = idem, fosfootemissie
(5) = ,erspreiding, benzeen-emissie noor de lucht;
(ó) : verspreiding, koolmonoxide (CO) noor de lucht; (7) = ide-, stikstofoxiden (NO,)
(8) = ,erspreiding, lood noor oppervloktewoter; (9) = ,ersPreiding, zink noor bodem
(10) = ofuol, verbronden en storten; (11) = oondeel in milieukosten

o) woorvon biino 40%, respectieveliik ruim 45o/o voor rioolwoterzuiveringsinstolloties

Bron: RIVM, I99ó

Tobel 2 Hel verbruik von gewosbeschermingsmiddelen in de lond- en tuinbouw

Werkeliik verbruik (milioen kilogrom
octieve stof)

Reductie
o/o

Tookstelling
o/o *)

1984-88 1993 1994 1995 9s/84-88 199s 2000

Cotegorie:
Grondontsmetiing
Onkruidbestrilding
Schimmelbestriiding
lnsectenbestriiding
Overige

2,59 2,54 2,39
3,44 3,48 3,98
4,61 4,58 4,49
0,55 0,53 0,55
2,05 1,75 1 ,20

10,25
4,60
4,45
o,69
1,3'l

77 45 ó8
13 28 40
-r 2s 39
20 25 39
82539

41 30-35 50Totool **) 21 ,30 13,25 12,88 12,61

*) Volgens Bestuursovereenkomst Uitvoering Meeriorenplon Gewosbescherming tussen het
Londbouwschop en de overheid; **) Afzet von zowel bii Nefyto ols niet bii Nefyio oongesloten
toelotingshouders.

Bron: Plontenziektekundige Dienst, Stond von zoken uituoering Meeriorenplon Gewosbescherming
in de proktiik, (diverse ioorgongen).
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Tabel 3 Verschillen in verbruik von gewosbeschermingsmiddelen
werkzome stof per heclore)

Overig Totool ïoÍool
werk. koslen
stof

Insec-
ticiden

Fungi- Herbi- Groei- Nemoti- Hulp-
ciden ciden regul. Ciden stoffen

Akkerbouwbedriiven noor regio
Noordeliik kleigebied
1990/91
1992/93
1994/95
Cenlrool kleigebied
1990/91
1992/93
1994/95
Zuidw. kleigebied
1990/91
1992/93
1994/95
Veenkoloniën
1990/91
1992/93
1994/95

1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
Groosdierbedriiven
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
Tuinbouwbedrijven

549
5ó1
549

629
673
691

477
53ó
492

ó30
624
ó'r0

553
557
579
584
5ó0

58
54
5l
45

0,5 0,0
0,5 0,0
1,0 0,0

0,8 0,0
0,ó 0,.l
1,4 0,0

0,6 0,2
0,4 0,0
0,6 0,0

1,2 0,0
1,4 0,0
1,6 0,0

0,2
0,3
0,2

0,3
o,2
0,2

0,3
0,3
0,3

0,5 4,0 3,9
0,4 3,0 3,5
0,3 3,4 2,9

0,7 5,9 4,4
0,5 5,9 3,3
0,3 5,0 3,2

o,4 3,9 4,O
0,5 4,7 3,9
0,3 3,5 3,3

0,5 6,3 3,3
o,2 4,2 2,2
0,] 4,9 2,1

5,9
1,4
0,,l

9,1
3,9
'I ,l

3,7
1,2
0, 1

0,0 41,7
0,0 34,2
0,0 9,2

0,2 I3,5
0,2 11,6
o,2 g,g
0,2 7,5
0,2 2,4

0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,o 0,0

0,0 23,9
0, r 21,4
0,0 '18,1

0,0 16,4
0,0 I0,9

0,0 1,4
0,0 l,'l
0,] ],0
0,0 0,9

.l5,0

9,1
7,8

21 ,1
14,5
11,2

13,2
l'l ,0
8, 1

53,0
42,2
16,9

Akkerbouwbedriiven totool
0,5
0,4
o,4
0,3
0,3

0,r
0,0
0,0
0,0

4,9
4,8
4,6
4,1
3,9

0,3
0, 1

0,1
0,1

4,O
3,6
3,2
2,9
2,9

0,6
o,6
0,5
0,5

3,6
3,9
3,9

1,6
'| 
,5

1,4

0,8
0,7
0,9.l,5

'1,'l

0,4
o,4
0,3
0,3

1992/93 3,0
1993/94 2,7
1994/95 2,7
Lond- en luinbouwbedriiven
1992/93
1993/94
1994/95

0,ó I5,0 3,9
0,5 17,0 9,6
o,ó 14,2 9,4

0,1 3,7 O,7
0, 1 3,2 |,'l
0,'l 1,3 o,g

18,7
21,8
21,9

2,3
2,4
2,1

5,2 50,0 2.743
6,1 61,5 2.935
8,9 60,7 .2.785

0,3
o,2
o,2

0,1 g,g 332
o,2 8,7 349
0,4 6,4 319

Bron: Overgenomen uil Brouwer el o1.,1996.
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Tabel 4 Verbruik von gewasbeschermingsmiddelen per seclor (exclusíef grondonísmettings-
míddelen en enkele groepen von stoffen met minimoal gebruik), 7 992- 1995
(voorlopige ciifers)

Gebruik Gebruik
1992 1995
1.000 ks 1.000 ks

Verschil Gebr/ho
1992-',95 1992
o/o kg/ho

Gebr/ho Verschil
1995 1992-',95
kg/ho Yo

AKKERBOUW
lnsehen en miiten
Schimmelziekien
Onkruiden
Loofdoding
Overige loepossingen
Hulpstoffen

GROENTE OPEN GROND
lnseklen en miiten
Schimmelziehen
Onkruiden
Overige loepossingen
Hulpstoffen

PIT. EN STEENVRUCHTEN 624,7
lnseklen en miiten 25,9
Schimmelziekten 514,7
Onkruiden 74,2
Overige toepossingen en hulpsloffen 9,7

BOOMI«VEKERIJGEWASSEN
lnsekten en miiten
Schimmelziekten
Onkruiden

4.630,1 4.066,5
135,4 101,7

2.260,2 1 .719,1
1.392,5 1.257,4
208,1 321,3
66,1 ót,t

564,3 581,4

201,8'r 66,4
39,6 34,9
85,1 67,4
56,5 49,2
3,0 1,8

17,4 'l 0,9

5,7 -ll,l
0,1 -24,5
2,4 -23,O
1,8 -8,6
0,5 56,3
0,'t -4,3
0,8 3,8

4,5 -18,7
o,9 -14,8
1,8 -21,2
1,3 -11,9
0,0 -50,6
0,3 -41,5

29,7 6,5
1,3 8,0

25,4 I0,ó
2,4 -26,4
0,5 33,8

7,3 -12,5'l,t -41,6
4,7 3,.|
r,3 -25,6

42,9 6,5
0,8 2,7

20,7 -19,7
5,2 ',r5,0

0,3 172,9
15,9 73,2

13,8 39,7
4,O -1 ,6
9,2 64,4
0,3 25,6

45,3 27,3
14,3 23,5
26,2 23,2
0,3 59,4
2,9 27,3
1,4 479,9

462,8 -9,5
19,1 -44,0
20,5 -48,0

423,1 -3,2

629,2
27,5

538,7
51 ,4
1 1,5

62,2 57,3
14,1 8,7
34,'l 37,4'r3,8 10,4

667,9
12,8

322,2
80,5

4,4
247,9

-12,2
-24,9
-23,9

-9,7
54,4
-7,6
3,0

-17,5
-12,0
-20,8
-12,9
-38,ó
-37,3

o,7
5,8
4,7

-30,7
18,6

-7,8
-38,7

8,5
-24,O

1ó,0
18,5

-12,5
25,4

400,0
88,2

3't,1
-8,3
54,2
37,8

22,8
19,2
'l 8,9
53,8
22,9

451 ,2

-12,7
-45,9
-49,8

-6,5

6,5
4,2
3,2
1,9
0,3
0,r
0,8

5,5
l,l
2,3
.l,5

0,'l
0,5

27,9
1,2

23,O
3,3
o,4

8,4
1,9
4,6
1,8

40,3
0,8

25,8
4,5
0,1
9,2

9,9
4,1
5,6
o,2

35,ó
'l .l,5

21 ,3
o,2
2,3
0,3

51 1,3

34,1
39,5

437,2

BLOEMBOLLEN 576,0
lnsehen en miilen 10,8
Schimmelziehen 368,2
Onkruiden 64,2
Loofdoding en overige loepossingen 1,1

Hulpstoffen 131 ,7

GROENTE ONDER GLAS

lnsehen en miilen
Schimmelziekten
Overige ioepossingen

BLOEMEN ONDER GLAS

lnsehen en miiten
Schimmelziehen
Onkruiden
Overige loepossingen
Hulpsloffen

CHAMPTGNONS.)
lnsehen en miiten
Schimmelziehen
Overige onlsmetling

31,9 41 ,8'r3,3 12,2
'18, r 27,8
0,6 0,8

1o7,6 132,2
34,9 41,6
64,4 76,6
0,5 0,7
7,O 8,6
0,8 4,2

57,8 50,4
3,8 2,1
4,5 2,2

49,3 46,1

*) Bii gemiddeld 7,5 teelten per ioor.

Bron: Overgenomen uit CBS, 'l 99ó.
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Tabel 5 Verbruik van gewasbeschermingsmíddelen noor gewos in 1994, in kilogrom werkzome
slof per hedore en in guldens per heclare

Gewos lnsek- Fungi- Herbi- Groei- Nemo- Hulp- Overig Totool Totool
tici- ciden ciden regul. liciden stof-
den fen

werk. bedrog
slof

Gewossen op okkerbouwbedrijven

Winlerlonve
Zomertorwe
WinlergersÍ
Zomergersl
Rogge
Hover
Groene erwten
Vlos
Groszood:
- engels rooi
- veldbeemd
- roodzwenk
Pootoordoppelen
- klei
- zond
Consumplie-oo rdoppelen
- klei
- zond
Fobrieksoordoppelen
Suikerbieten
Cichorei
Conservenerwten
Cons.slomslobonen
Zooiuien
Plontuien
Wospeen
Winterpeen
Witlofwortel
Brooklond

0,.|
0,.l
0,0
0,0
0,2
0,,|
0,3
0,2

0,4
0,0
0,'l

0,0 4,1 3] 4
0,0 3,2 275
0,r 3,2 313
0,0 2,9 194
0,0 2,2 197
0,0 2,0 129
o,l 3,0 300
0, 1 l,g 133

0,1 3,2 254
0,0 4,3 245
0,'l 2,O 346

7,7 0,0 27,5 '1.493

6,7 0,0 27,0 1.034

0,3 0,0 ró,8 I .031
0,3 0,'l 8,7 745
1,2 0,0 34,6 .l.009

1,6 0,0 7,6 455
o,2 0,0 4,9 494
0,3 0,0 2,o ]gó
0,8 0,0 2,9 259
0,5 0,0 20,6 912
0,5 0,0 19,1 717
0,1 0,0 4,2 493
l,l 0,] 7,4 739
0,'l 0,0 4,9 50 1

0,1 0,0 1,6 g0

1,0 58 80,1 5.598
8,9 16,2 77,1 12.615
3,6 4,9 79,0 9.197

0,1 0,2
0,] 0,2
0,0 0,1

0,2 0,9
0,2 0,7
0,0 0,7
0, 1 ],5
0,0 0,2
0,.l 0,]
0,.I 0,3
0,2 0,0

0,6 12,O
0,2 g,l

o,4 I 
.l,8

0,,l 5,9
0,0 'l .l,3

0,3 0,1
0,2 0,0
0,2 0,1
0,1 0,4
0,2 .l0,9

0,3 12,9
1,'l 0,9
0,9 2,5
0,7 1,3
0,0 0,0

8,3 13,7
20,o 23,7
10,8 28,7

0,6 0,0
o,4 0,0
0,8 0,0
0,0 0,0
o,4 0,0
0,'l 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0

0,0 0,5
0,0 0,3
0,0 20,6
0,0 2,2
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
],8 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0

2,3
'1,8

1,6
1,3
1,4
1,7
2,2
'1,3

2,4
4,0
1,7

0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0

0,0 2,7
0,0 7,7

4,6
4,3

3,8
2,0
1,5
3,5
4,5
1,4
1,6
7,2
5,4
2,3
2,9
2,9
'1,5

Gewossen op glostuinbouwbedriiven o)

Glosgroente
Glosbloemen
Potplonten

0,6 7,O
4,2 I,8
9,3 '.r5,8

'l ,l
2,4
4,8

Gewossen op groosdierbedriiven

Groslond
Sniimois

0,0ï 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 o,ol o,] g
0,04 0,00 1,gg 0,00 0,00 1,gg o,o2 4,04

't4
r50

o) Per hectore luinbouw onder glos.

Bron: Bedriiven-lnformotienet von LEI-DLO.
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Tobel 6 Verkopen von gewosbeschermingsmiddelen naor cofegorie (in kilogram aclieve
stof per hectore bouwland en vosíe leehen) en opbrengslen ploníoordige
produclie per heclore, noor EU-lidslaof

Lond Bouwlond/ Joor
voste leel-
len
(1 .000 ho) o)

Verkopen gewosbeschermin gsmiddelen
noor cotegorie (kg/ho)

inseci- nemoti-
iciden ciden

Op-
brengst
b) (Ecu/
ho)herbi-

ciden
ove- totool
rige

fungi-
ciden

België c)

Denemorken
Duilslond
Griekenlond
Sponie
Fronkriik
lerlond
Itolië
Luxemburg
Nederlond
Portugol
Engelond

737
2.558
7.492
3.912

20.089
19.234

933
11.975

8t
9r1

3.173
ó.ó00

0,5 1,2
0,'l <0,.|
0,2
0,8 0,]
0,'r 0,5
0,3 0,1
0,1 0,1
0,9 0,8
0,,l
0,6 7,4
0,2
0,2

1992
'r991

I 990
1989

90-92
1992
1992
I 989
1991
1992
1992
1992

3,5
.l,3

2,3
0,9
0,'l
1,4
t,l
0,9
1,5
3,3
o,4
2,O

4,5
0,7
't,5

2,7
1,6
2,3
0,7
4,8
1,4
4,6
1,2
't,0

1,0 10,7 3.0ó9
0,1 2,2 1.234
0,5 4,4 1.623
1,6 6,0 1.842
o,2 2,6 844
o,2 4,4 1.709
0,3 2,2 1.174
o,2 7,6 2.400
0,1 3,'l 1.371
1,6 17,5 8.423
0,1 1,9 1.03ó
0,5 3,6 1.441

4,5 1.6660,4o,40,42,3'l,l
EUR I2 77.695

o) lnclusief vriiwillig brookgelegde grond;
b) Exclusief voedergewossen; gemiddelde boekioren 1988/89 -1 990/9 1 ;

c) Ongeveer de helft von de verkochte herbiciden wordl builen de londbouw loegeposl.

Bron: Overgenomen uit: Brouwer el ol., 1994.

Tabel 7 De emissie von broeikosgassen door de land- en Íuínbouw (ín milioenen kilogrom)

r 985 'r990 1994 1995

Uitstoot kooldioryde (CO2)
w.v. door glostuinbouw (gecorrigeerd voor
lemperotuur)

Uibtoot methoon (CHr)
U itstoot distikstofoxide (N2O)

Totool, in millord CO2-equivolenlen

5.ó00 8.ó00 9.300 9.300

t4.7OO +7.300 +7.600 +7.500
527 505 486 479
27 26 30 3'l

2s.561 27.067 28.803 28.774

Bron: RIVM- Milieubolons 199ó; CO2-emissie glostuinbouw: Von der Velden, 199ó.
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Tobel 8 Dírecl energíeverbruik per seclor in PJ, t ggo - t 994

Sector I 990 1991 1992 1993 1994

Akkerbouw
Rundveehouderii
lnlensieve veehouderii
Tuinbouw totool
w.v. - glosgroente

- sierteelt onder glos
- overige tuinbouw

Totole lond- en luinbouw

3,7
8,5

11 ,2
125,9
50,.l
71,7

4,1

149,9

3,0
8,6

12,2
143,9

56,6
76,5

4r8

'172,5

3,4
8, 1

9,9
i 3g,g
5ó,1
73,7
4,7

165,0

3,5 3,5
7,3 7,3

11,2 10,2
147,1 134,6
56,9 51,3
80,9 76,9
5,2 5,2

174,3 I ó0,9

Tobel 9 Direcl energieverbruik in GJ per hectore cultuurgrond noor bedriifsíype,
t 990- 1 994

Eedriifstype I 990 1991 1992 1993 1994

Akkerbouwbedriiven
Openg rondsg roentebedriiven
Glosgroentebedriiven
Bloembollenbedríiven
Glosbloemenbedriiven
Chompignonbedriiven
Fruitieeltbedrijven
Boomkwekeriibedriiven
Groosdierbedriiven
I niensieve-veehouderii bedri jven
w.v. - vorkensbedriiven

- legkippenbedriiven

Alle bedriiven

10 9
26 34

10.727 12.185
56 65

7.849 9.345
1 .'.r89 1 .3óó

r0 20
41 65
13 12

217 192
195 196

887
26 23 36

9.407 10.917 9.738
59 75 73

8.9'r 6 9.768 8.377
1.667 1.840 1.970

l0 10 12
49 38 27
]0 t0 9

180 't9 t 166
176 177 141
]H 94 't40

7888829080

Bron: ols tobel 8.

Tobel l0 De emissie von nulriénten door de ogrorische sec"lor (mh. kg)

1 985 'r990 1993 1994 1995

Uitstoot fosÍor (P) noor bodem
Uitstoot stikstof (N) noor bodem
UiÍstoot ommoniok (NH.)

87
527
239

71 67
426 427
219 r84

70
461
ró0

65
465
144

Bron: RIVM- Milieubolons 1995 en 1996.
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Tobel I I À4ineralenoverschoíten en verliesnormen in kilogrom per hectare

'1987/88', "1990/91', "1993/94' Norm Norm'r998 2010

Fasfaoí
Akkerbouwbedriiven
Groosdierbedriiven

Nilrool
Akkerbouwbedriiven,/bouwlo nd
Groosdierbedriiven/g roslo nd

56
69

66
71

76
79

r83
458

177
407

171
400

40 20
40 20

175 100
300 180

Bron: Brouwer et ol., 199ó.

Tobel 72 Verbruik, produktie en berekend overschot van N, P en K (in kilogram per
heclore cultuurgrond) op okkerbouw- en veehouderíibedriiven per grondsoort/
bedriifstype, 1994/95

Grondsoort/
bedriifstype

Slikstof(N) Fosfor(P)*) Kolium(K) Aonlol bedr.

ver-
bruik

pro- over-
duclie schol

ver- Pro- over-
bruik duclie schol

ver- pro- over- sleek- popu-
bruik ductie schot proef lotie

Klei okkerbouw
Klei groosdier
Klei hokdier
Klei overig

Veen okkerbouw
Veen groosdier
Veen hokdier
Veen overig

Zond okkerbouw
Zond groosdier
Zond hokdier
Zond overig

Klei lotool
Veen tolool
Zond totool

Akkerbouw totool
Groosdier lolool
Hokdieren toiool
Overig totool

Nederlond totool

3]5 127
478 102

7034 7053
345 120

23 22
21 28

1840 -441
22 26

137 'tO7

]06 35
2451 2638
122 90

254 'r08

461 74

'r88

376
-19

226

147
388

29
71

-187
32

17
71

8t 9l
'r0823

898
1862

79
7379

89
463

2243
21 338

8 r55
4684

45
48

'r399

48

30
44

17 'r3 r08 9'r
14 30 90 19

207
143
20
26

3
98

't

4

72
282
170
58

624 248

301 'r 'r8

567 ',|50

4900 4073
849 454

421 149
468 84
788 387

312 125
5r8 120

5109 4349
667 331

590 246

376 83

]83 45
417 66
827 942
396 ]34

272
384
401

187
398
760
33ó

344

51 32

19 26
30 36

916 26
94 41

3'l
tó
82

22
24

998
67

52

193 8t 112

ló5 123 43
158 52 r0ó

'1883 r ó78 205
313 202 112

143 'r r'r 32
128 40 88

1941 1764 177
243 159 84

396 21774
t0ó 80r0
582 36420

282 10513
523 39540
191 9141
88 7009

22
30
35

23
32

-I l

35

53
46

117

45
5ó

98ó
'r03

8'l

133 87 47
95 23 72

268 ]ó5 102

29 ]88 ï t 3 75 1084 66204

*) I kg P komt overeen mel 2,29 kg fosfool (PrOr)

Bron : Bedriiven-informotiener LEI-DLO.
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Tobel 13 Verbruik, produktie en berekend overschoí von N, P en K (in 1.000 kg)
op okkerbouw- en veehouderiibedriiven per grondsoort/bedrii{slype, 7 994/95

Grondsoort/
bedriifstype

Stikstof(N)

ver- pro-
bruik duktie

Fosfor(P)

ver-
bruik

pro- over-
duktie schol

over-
schoi

Kolium(K)

ver- pro- over-
bruik duhie schoi

Klei okkerbouw
Klei groosdier
Klei hokdier
Klei rest

Veen okkerbouw
Veen groosdier
Veen hokdier
Veen rest

Zond okkerbouw
Zond groosdier
Zond hokdier
Zond resl

Klei totool
Veen tolool
Zond toiool

Akkerbouw tot.
Groosdier lolool
Hokdieren iotool
Overig tolool

Nederlond

1 
'ló8]2 47036 69776 16692 8643 8048 50634 39771 108ó4

1ól ról 34424126737 16216 6914 9302 35716 11823 23892
25944 26014 -70 5'ró0 6787 -1626 9039 9729 -690
20931 7267 13664 2922 1338 1583 7400 5432 1969

869 367 50r 102 58 43 369 310 58
107905 17249 90656 1A220 3220 7000 21022 4509 16514

1521 1417 104 307 266 40 541 348 192
32'18 1278 1940 428 261 167 996 416 580

35340 13853 21487 5264 2173 309'1 19402 14384 5018
306204 8'1085 225118 35842 16349 19492 85091 27957 57133
202496 1ó8308 34188 38933 37859 1073 77792 69333 84ó0
91508 48858 42649 14476 ]0109 4367 33770 21736 12034

324847 114740210107 40989 23682 't7307 102789 66755 3ó034'il3513 20312 93202 'r'1057 380ó 72s1 22928 5584 17344
635548 3'r 2 l 05 323443 9451 5 66491 28024 21 6055 't 334'1 0 8264s

153021 61256 91764 22058 10875 ',H]83 70405 54465 1s940
575270132758442512 62277 26483 3s79s 141829 44289 97539
229962195740 34223 444A0 44913 -5'.r3 87372 79410 7962
ll5ó5ó 57403 58253 17826 11709 6117 42166 27584 14583

1073909 447157 626752 146561 93979 52582 341772205749 136024

Bron: Bedriiven-informotienef LEI-DLO.
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Tobel 14 SÍiktofbolons (kg N/hQ en fosfootoverschor kg P2Oy'ho) von de gemiddelde
boerderif in 1990/91

Lond/regio Stiksiofbolons Fosfoot-
over-

depo-
silie von-
uit de
lucht

productie gebruike input opno- overschol schol
me ge-
wossen brulo nel-

io
kunsl- dier- to-
mesl liike tool

mest

België
Denemorken
Duitslond

Nordrhein-Wesifolen
Rheinlond-Pfolz

Griekenlond
Sponie

Golicio
Extremoduro

Fronkrilk
Brelogne
Limousin

lerlond
Itolië

Lombordio
Sicilio

Luxemburg
Nederlond
Portugol
Verenigd Koninkriik

Engelond Wesi
Schötlond

EUR 12 o)

33
t8
3t
38
26

7
6
7
7

17
17
ll
'r0

12
23

4
27
3ó

4
16
20

7
'tó

.Ió3

142
128
132
'r 19
46
38
57
37
98

'r08

19
ó0
46
87
25

128
218

32
92
93
58
8ó

196
109
98

'Lr3

61

64
40

166
tó
62

149
76
93
55

137
25

128
343

40
ó8
98
39
73

196
129
I 19

137
86
58
25

'n1

2
75

'ró0

22
8l
23

1'.t0
-17
132
388

14
64
91
3l
78

359 1ó3
252 123
226 t0ó
244 107
r80 94
'r 11 53
77 53

223 112
53 5r

ló0 85
257 97
95 73

152 72
r01 78
224 114
49 66

256 124
5ól 173
71 57

]60 96
]9t t00
97 65

]59 82

170 82
114 t8't21 47
141 50
94 44
46 35
19 28
ó8 46
423

73 65
ï33 84
]0 30
ó3 34
]8 29
92 71

-20 5
121 57
321 92

ó8
59 t3
8'r 19
276
71 44

o) Gemiddelde von olle gerepresenteerde bedriiven in de EU.

Bron: Overgenomen uii: Brouwer et ol., 'l 995.
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Tobel l5 Síiksfofbalans (kg N/ho) en fosfooloverschol (kg P2O,/ho) von melkveebedriiven
in 1990/91

Lond/regio Stikstofbolons

depositie produc-
vonuil de tie ge-
lucht bruihe

inpuÍ

overschol

brulo net-
to

Kg melk Netto
per ho siikstof-
voeder- over-

schoi
per 100
kg melk

Fos-

foot-
over-
schol

opnome
gewos-
sen

gewos-
sen

België
Denemorken
Duitslond

Nordrhein-
Westfolen

Sponje
Fronkriik

Bretogne
lerlond
Itolie

Lombordio
Luxemburg
Nederlond
Portugol
Ver. Koninkriik

Englond West
EUR 12

'184 
r 88

152 207
I 13 r38

120 142'|lt 120
78 89
98 14 r

68 104
99 98

]05 r ó0
126 ',r35

188 416
82 73
8ó 137

]00 141
101 137

87 ó.900
26 r0.000
43 5.3ó0

45 5.880
55
ó8 4.760

210 6.400
35 3.590
47 ó.000
73 r0.ó05
58 4.570

rr3 r1.540
22 5.000
33 6.170
32 7.395
54 5.840

33
18
30

38
7

372
3ó0
250

162
tó5
129

2,35
1,65
2,40

2,38

17
17
r0
18
23
27
3ó

4
18
20
21

262
231
167
239
173
198
266
261
604
154
223
241
238

r40
76
76

124
79
72

122
r23
337
40

'r08

il4
114

l,ó0
1,94
2,20
1,20
'I ,l5
2,69
2,92
0,80
1,75
1,54
.l,95

Bron: Brouwer et ol., 1995.
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Tabel ló Ammoníqkemissie (mln. kg) noor diersoort en emissieploats, 1992, 1993, 1994
en 1995

Meslsoort Emissieploots

opslog weide uitriiden lolool

1992
Melkvee
Vleesvee
Vleeskolveren
Fokvorkens
Vleesvorkens
Leghennen
Vleeskuikens

Totool

1993
Melkvee
Vleesvee
Vleeskolveren
Fokvorkens
Vleesvorkens
Leghennen
Vleeskuikens

Totool

1994
Melkvee
Vleesvee
Vleeskolveren
Fokvorkens
Vleesvorkens
Leghennen
Vleeskuikens

Toiool

1995
Melkvee
Vleesvee
Vleeskolveren
Fokvorkens
Vleesvorkens
Leghennen
Vleeskuikens

Totool

35,4
6,2
1,2

11,4
21,2
5,6
4,2

85,2

35,8
7,7
1,3

11,6
22,5

5,6
4,O

88,4

35,5
7,0
'1,3

'l 0,ó
22,4

5, 1

3,5

85,4

37,3
6,3
1,6

I0,9
21 ,3

4,9
4,0

86,4

o,;
0,s
l,'l
0,9

5,8

3,0
o,2

0,3
0,5
1,2
0,9

6,2

3,0
o,2

0,3
0,5
'l ,l
0,8

5,9

1,6
0, 1

0,2
0,3
l,l
0,9

4,2

12,9
2,6

15,4

12,7
2,7

32,8
3,4
0,8
4,6

12,5
2,4
'I 
,0

57,5

34,6
5,9
o,9
4,7

14,8
2,2
0,8

63,9

25,8
4,1
0,8
3,3
9,1
't,5

4,6

45,2

I8,3
2,7
0,8
2,4
7,2
1,4
0,7

33,5

83,9
12,3

2,O
I ó,3
34,2

9,2
ó,0

163,9

8ó,.|
16,6
2,1

16,6
37,9
8,9
5,7

173,9

75,9
13,9
2,1

14,2
32,O

7,7
4,9

150,7

69,8
11,7
2,4

'l 3,5
28,8

7,4
5,6

139,2

2,8
o,2

,l5,5

11,6
2,6

14,2

12,6
2,6_

15,2

Bron : CBS-Londbouwtelli ng, bewerking LEI-DLO.
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Summoly

This report, which is port of NRLO proiect HELI 2015, contoins on overview of the trend in the

environmentol burden of ogriculture ond horiiculture os seen from different envíronmentol

perspectives. Agriculture ond horticulture ore found to hove o relotively lorge environmentol

impoct in relotion to their economic significonce. This opplies in porticulor to ocidificotion, the

use of monure ond the spreod of certoin chemicols ond olso, to o somewhot lesser degree, to

climote chonge.

Some ospects of the environmentol burden of the ogriculturol sector hove been declining over

the lost few yeors. Regulotions, levies, gronts, informotion ond increosing environmentol

oworeness on the port of formers ond their orgonizotions hove contributed to this.

The toiol consumption of crop protection products by ogriculture ond horticulture dropped

irom 21.3 million kilogroms of octive moteriol in the mid-eighties to 
.l2.ó 

míllion kilogroms in

1995, in otherwords byobout 40o/o.The biggestdrop - 77o/o- wos in soil disinfectonts, os o

result of strict regulotion of soil disinfection in pototo growing. There wos little or no decreose

in the other cotegories of crop proteclion products (herbicides, fungicides ond insecticides). As

for os most cotegories of crop protection products ore concerned, if present trends continue it

looks os though the obiectives set for 2000 will not be met. Thonks to the substontiol drop in

the consumption of soil disinfectonts, however, lhe intended holving of totol consumption

compored with t 984-1988 will be ochieved.

The overoge consumption of crop protection products in the Netherlonds is olmost ó.5 kg per

hectore. ïhis is neorly four times the overoge in the EU. lf we toke differences in the product

portfolio ond the production per heciore into occount, the picture looks significontly better. For

exomple, the growing of tomotoes ond roses in countries olong the Mediterroneon coost

results in the consumption of considerobly more chemicols per unit product thon in the

Netherlonds. There ore big differences in the consumption of crop protection products

between one crop ond onother, ond ossocioted with this there ore olso big differences to be

found between regions. There is relotively high consumption in North Hollond ond the

Noordoostpolder (bulbs), in the peot oreos of Groningen ond Drenthe (storch pototoes), in

North Brobont (green moize) ond in Centrol Limburg (green moize ond mushrooms).

Agriculture ond horticulture occount for obout 13o/o of the totol Dutch contribution to the

greenhouse effect. Their shore of CO, emissions is opproxim olely 60/o, but their shore of the

other two greenhouse goses (N2O ond CHa) is substontiolly higher ot 30% ond 45o/o

respectively. These goses come from cottle ond monure. The emissions of CO2 ond N2O

increosed continuolly until I 994 ond stobilized in I 995. This wos olso the cose for the sector's

contribution to ocidificotion, which increosed by 12.5o/o between 1985 ond 1994, despite the

reduction in CHa emissions. This lost point is primorily the result of milk quotos.

Approximotely 80% of the energy consumption in the ogriculturol sector, ond therefore of the

CO2 emissions, is in growing under gloss. ln this sector the quontiiy of energy per unif of
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product - ihe energy efficiency - dropped by 40o/o between I980 ond 1995.In recent yeors,

however, this downword trend hos been rother groduol ond there is o question os to whether

the obiective set - 50o/oin 2000 - will be ochieved. Despite the improvement in the energy

efficiency, ihe overoll energy consumption in growing under gloss climbed continuolly from the

beginning of the eighties until 1993 os o result of strong grovrth in production. lt is only in the

lost couple of yeors thot the energy consumption hos stobilized.

Less thon holf the minerols thot ore brought to o form or morket gorden ore utílízed by the

products. The remoinder, the minerol residue, remoins behind somewhere in the environment.

ln the second holf of the nineteen-eighties soil emissions of both nitrogen ond phosphote

dropped by opproximotely 20o/o. This wos due, omong other things, to o reduction in the

number of doiry cottle, o drop in the phosphote content of the feed, more criticol use of
minerols in generol ond, in porticulor, o decreose in the consumption of chemicol fertilizers.

Since 1990, however, minerol emissions to the soil hove not decreosed much of oll. The

minerol residues ore the greotest in sondy oreos. This is closely línked to the spreod of
(intensive) onimol husbondry.

lnformotion from the Form lnformotion Network of LEI-DLO shows thot over the lost few yeors

the phosphote residue on oroble forms hos been 55 kg per hectore ond some 70 kg on doiry

forms. ln the context of the monure policy it hos been loid down thot the moximum ollowed

loss in I998 will be 40 kg per hectore. ln the meontime it hos been decided noi to include

phosphote from chemicol fertilizers unfil 2000. As o result of this the stondord loid down for
1998 is probobly ochievoble by o substontiol proportion of soil-reloted forms. lt will probobly

be more difficult to reoch the stondord of 20 kg (including phosphote from chemicol fertilizers)

thot will uliimotely opply - in 20I0 - olthough it hos been found in proctice thot the residues

con be lowered significontly through sotisfoctory mínerols monogement. A similor picture

emerges for nitrote. ln recent yeors the overoge nítrote residue hos been opproximolely 170

kg per hectore on oroble forms ond 400 kg on doiry forms. The stondords for I998 hove

been set ot 175 kg ond 300 kg respectively, ond those for 2010 oi .l00 
kg ond 

.l80 
kg

respectively. A greot deol will hove to be done, therefore, to reoch these stondords, porliculorly

in doíry forming.

Ammonio emissions from livestock forming decreosed between I985 ond 1995 from 24O lo

144 million kilogroms, thonks moinly to low-emission monure spreoding. Emissions from

buildings housing onimols, during grozing ond from monure storoge decreosed much less. lf
present trends continue, the torget for 2000 - o moximum ommonío emission oÍ 112 million

kilogroms - will probobly be met. The 2005 obiective - o moximum of 70 million kilogroms -

will be more difficult.

The dresiccotion problem monifests itself primorily in the groduol drop in the groundwoter

level, with oll the ossocíoted consequences for lhe noturol environment. lt is estimoted thot

opproximotely 600/o of the loss of woter is coused by the ogriculturol sector. The occeleroted

removol of roinwoter, in porticulor, exocerbotes the situotion. Recently o policy hos been

introduced to suppress the removol of groundwoter ond to remove woter, including roinwoter,
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in o much more sophisticoted foshion in the contexf of whot ore descríbed os onti-desiccotion

proiects. The oim is to reduce the drought-offected oreos in noture reseryes, which omounted

to some ó00,000 hectores in 1995, by o quorter in 2000 ond by 40o/o in 2010. The first torget

will probobly not be met. The consequence of this policy moy be thot the ogriculturol sector,

porticulorly in the vicinity of noture reserves, will encounter o situotion thoi is not ideol in terms

of ogriculture.

ln I995 the overoll contribution of ogriculture to the woste mountoin (excluding monure) wos

more thon l.ó million tonnes. Thot wos olmost 70o/o more thon ten yeors eorlier ond

represents opproximotely 3o/o of the totol omount of woste produced. About three-quorters of

ogriculturol wos-te is currently being reused.

It con be concluded thot some ospects of the environmentol impoct of ogriculture ond

horticulture ore decreosing, but thot there is sJill no reol improvement in relotion to others.

Over the losi few yeors policy hos been loid down for virtuolly oll environmentol themes in the

sector. ln the yeors oheod the sector will hove to resign itself to moking more substontiol efforts

in order to further reduce the environmentol impoct.
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