
Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland

Kansenparade Stikstofweken Voedselfamilies



Drie sporen: 
• Nutriënten 
• Biodiversiteit
• Bodem

Realisatie door: 
• Sluiten kringlopen
• Samenwerking
• Onderzoek en Innovatie

Stikstof en de Vruchtbare 
Kringloop Zuid-Holland



Anders voeren à eiwit/energie/structuur 

Elkaars reststromen benutten à samenwerking sectoren

Niet kerende grondbewerking à stoffen blijven in de bodem

Geen externe aanvoer à stoffen zijn in balans

Stikstof en de Vruchtbare 
Kringloop Zuid-Holland



Niet Kerende 
grondbewerking: 

Strokenfrees



Niet Kerende 
Grondbewerking:

Spaakzaaimachine



Stikstof en de Vruchtbare 
Kringloop Zuid-Holland

Direct uit lucht:
N2 à alleen vlinderbloemigen

Via blad:
(NH2)2CO  (ureum)

Via wortels:
Ureum splitst in
- NH2 (aminogroep)
- COOH (zuurgroep)
à directe omgezet aminozuren, 

de grondstof voor eiwitten.
à Sterke, gelijkmatige groei 
NH4+ (ammonium) 
NO3- (nitraat). 



Stikstof en de Vruchtbare 
Kringloop Zuid-Holland

Ureum reageert met water tot ammoniumcarbonaat (ook bekend als vlugzout)
(NH2)2CO + 2 H2O à(NH4)2CO3

Ammoniumcarbonaat ontleedt onder natte, koude omstandigheden tot ammonium
(NH4)2CO3 à 2 NH4+ + CO32-

Ammoniumcarbonaat ontleedt onder droge, warme omstandigheden tot ammoniak
(NH4)2CO3 à 2 NH3 + CO2 + H2O

Ammoniak in water vormt een (zuur)buffer
NH3 + H2O à NH4+ + OH−. 

Er stelt zich een evenwicht in afhankelijk van of het milieu zuur of basisch is. 
Het effect is, dat ammoniak in water de pH (zuurgraad) neutraliseert.



Stikstof en de Vruchtbare 
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Verantwoordelijk voor dit proces zijn nitrificerende micro-organismen. 

De omzetsnelheid is afhankelijk van vocht en temperatuur bodem:
• ureum in ammonium (NH4+) bij temperatuur 10 °C à twee dagen
• ammonium (NH4+) in NO3- bij temperatuur van 10 °C à twee weken

Deze trage vrijstelling van meststof via omzet vanuit ureum is positief voor:
• Groei à trage vrijstelling vermindert kans op verbranding van planten
• Uitspoeling à blijft in de bodem bij regenval.



Zuurbuffering
1. Uitwisseling H+-ionen basische kationen
2. Bicarbonaat (HCO3-) en Ca in grondwater 
3. Verwering (zure hydrolyse) mineralen* 

*kalk, veldspaten / silicaten, aluminium- en ijzerhydroxiden

Veelal specifiek pH-traject



Basiselementen 
organische stoffen
• altijd koolstof (C), 
• vrijwel altijd uit waterstof (H) en zuurstof (O) 
• vaak stikstof (N) en zwavel (S). 

• Koolstof wordt geheel uit de lucht opgenomen (CO2)  
• Water(stof) wordt via de wortels opgenomen. 

• Bij de belangrijkste vorm van fotosynthese 
koolhydraten (bijvoorbeeld druivensuiker C6H12O6) 
alleen CO2 gebruikt als leverancier voor de koolstof en 
water (H2O) als leverancier van de waterstof. 



Belangrijk voor plantengroei
Mineralen
• Fosfor (P)
• Kalium (K)
• Calcium (Ca)
• Magnesium (Mg)

Belangrijke spoorelementen
• Koper (Cu)
• Zink (Zn)
• Mangaan (Mn)
• Boor (B)

Overige spoorelementen
• Natrium (Na)
• Chloor (Cl)
• IJzer (Fe)
• Jood (I)
• Fluor (F)
• Broom (Br)
• Silicium (Si)

Plantsapmeting
à inzicht levering mineralen 
en spoorelementen.



Stikstof- en zwavelkringloop 



Stikstof- en zwavelkringloop 



Conclusies
Stikstof en zwavel staan aan basis van alle plantengroei!!!

• Hoeveelheid en vorm in de bodem bepalen 
o zuurgraad
o snelheid waarmee elementen vrijkomen
o conservering organisch materiaal (veen, humus)

• Overmaat snelle stikstof geeft problemen
o verstoort bodemproces (junkfood)
o versnelt groei à snelle groeiers verdringen langzamere groeiers
o versnelt verzuring en uitspoeling

• Omschakkelen naar langzame stikstof 
o ureum (scheiding vaste mest en urine)
o stikstoffixatie vlinderbloemigen (klaver, luzerne, bonen, etc.)
o Afscheid van kunstmest met snelle stikstof (ammoniumnittraat NH4+ NO3-) 



Ammoniakemissies en depositie rond de 
Nieuwkoopse Plassen



Relatief groot deel depositie rond 
Nieuwkoopse Plassen wordt veroorzaakt 
door een relatief klein deel van de emissies

Ammoniakemissies en depositie rond de 
Nieuwkoopse Plassen



Verhouding bijdrage depositie
stal- en veldemissie



Verhouding bijdrage depositie
bedrijven in 10 en 1 km zone

è 1 kg ammoniakemissie in de 1 km zone levert dus 6-8x
zoveel depositie op als 1kg elders

Totaal 
(alle 
sectoren)

w.v. 
veehouderij 
Nederland

w.v. 
bedrijven
10 km zone

w.v. 
bedrijven     
1 km zone

Depositie N (mol/ha/jaar) 1346 593 (44%) 211 (16%) 54 (4%)

Depositie ammoniak
(mol/ha/jaar)

593 (100%) 211 (36%) 54 (9%)

Verhoudingsgewijs t.o.v. 
emissies

< 1 1-6x 6-8x



Werkelijke depositie

• Exacte gegevens van 17 bedrijven uit de 1 km zone
• Exacte ligging percelen
• Samen ca. 50% depositie uit 1 km zone



Bedrijfseconomisch gunstige maatregelen



Bedrijfseconomisch neutrale, maar lastig 
inpasbare maatregelen



Bedrijfseconomisch alleen mogelijk met 
financiële ondersteuning



Effect uitkopen 1 bedrijf

Veel belangrijker is wat je met de vrijkomende grond doet: naar 
blijvende bedrijven met voorwaarde ammoniakmaatregelen, leidt 
waarschijnlijk tot een veelvoud aan depositiewinst.



Samenvattend



Depositiewinst maatregelen in de 1-km zone

Opbouw resultaat

1. 12,5% sleepvoetverbod onverdunde mest per 1/1/2019
2. 3-9% per bedrijfseconomisch gunstig maatregel
3. 20% door mest alleen uit te rijden bij wind die afwaait 
4. 10-33% per technische maatregel (kostbaar)

Pakketten van maatregelen leveren 25-65% depositiewinst op



Depositiewinst maatregelen in de 1-km zone

Behaald resultaat depositie winst: 
• 22% gemiddeld
• 55% hoogste resultaat
• 25-65% goed haalbaar afhankelijk van maatregelenpakket

Maximaal denkbaar resultaat reductie stalemissie (ex veldemissie):
• 11 kg per dier naar 7 kg per dier = 36% (praktijk)
• 11 (roostervloer) naar 5,2 is = 56% (bewezen)
• 13 kg per dier naar 4,5 kg per dier = 65% (experimenteel)


