
Goede waterkwaliteit is belangrijk
voor ons allemaal!

Wat is de huidige situatie?

Wanneer is de waterkwaliteit goed?
Een belangrijke graadmeter is de hoeveelheid voedingsstoffen of nutriënten in het water. Hier gelden EU-richtlijnen voor.

 De Europese Nitraatrichtlijn (NR) laat alle lidstaten beleid maken om stikstof- en fosforemissies naar het 
 grond- en oppervlaktewater vanuit de landbouw te verminderen. De norm voor grondwater is maximaal 
 50 mg nitraat per liter in uitspoelingswater uit de wortelzone. Ook mogen er niet teveel voedingsstoffen in de 
 vorm van  stikstof en fosfor uit de landbouw in het oppervlaktewater komen; die vervuiling heet eutrofiëring.  

 De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) richt zich op bescherming en herstel van de kwaliteit van het 
 grond- en oppervlaktewater voor alle bronnen. Dus ook nutriëntbronnen buiten de landbouw zoals riool-
 waterzuiveringsinstallaties of bijvoorbeeld stoffen uit het buitenland die meestromen in rivieren. De Nitraat-
 richtlijn en de Kaderrichtlijn Water zijn nauw verbonden doordat de actieprogramma’s van de Nitraatrichtlijn 
 ervoor moeten zorgen dat ook de landbouw minder nitraat en fosfor verliest naar water. Uitgangspunt van de 
 KRW is dat uiterlijk in 2027 alle maatregelen zijn genomen om onze wateren chemisch en ecologisch in goede 
 toestand te brengen.

Kwaliteit grond- en oppervlaktewater gaat 
vooruit, maar nog niet voldoende
Sinds begin jaren negentig is de waterkwaliteit verbeterd door: 

• minder gebruik van mest door boeren waardoor afname 
  van teveel aan stikstof en fosfor in de bodem;

• afname concentraties stikstof en fosfor in grond- en 
  oppervlaktewater.

MAAR
In het bovenste deel van het grondwater, is de nitraatconcentratie
nog te hoog volgens de EU-norm:

• in de zand- en lössregio bij meer dan de helft van de
  landbouwbedrijven;  

• in ruim dertig van de circa 200 grondwaterbeschermings-
  gebieden voor drinkwater.

Percentage bedrijven met een overschrijding van de EU-norm van 50 mg/l 
nitraat in het water dat uitspoelt uit de wortelzone op landbouwbedrijven per 
regio in de periode 1992-2019. Areaal-gewogen percentage overschrijding.



Meer weten?
Nitraatrapportage 2020 (https://www.rivm.nl/nitraatrapportage2020)

Nationale Analyse 2020  (https://www.pbl.nl/nieuws/2020/nationale-analyse-waterkwaliteit-op-website-kennisimpuls-waterkwaliteit)

Consultatie 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn 
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/09/06/consultatie-en-milieueffectrapportage-voor-het-7e-actieprogramma-nitraatrichtlijn)

Van de wateren die onder de KRW vallen, voldoet ongeveer 
50% aan de norm voor stikstof (N) en ook 50% aan de norm
voor fosfor (P).

De nitraatconcentratie verdubbelde in het slootwater op 
landbouwbedrijven in de periode 2016 t/m 2019. Dit is vanaf 
2018 versterkt door de droge zomers. 

Een groot deel van de oppervlaktewateren voldoet nog niet aan de gewenste kwaliteit volgens de normen uit de KRW: 
de concentraties stikstof en fosfor zijn te hoog.

Nitraatconcentraties (areaal-gewogen wintergemiddelde, als NO3 in mg/l) 
gemeten in het slootwater op landbouwbedrijven per regio in de periode 
1992-2019.

Overschrijding van de norm volgens toetsing 2019, voor stikstof en fosfor, gebaseerd op de normen die zijn vastgesteld voor de periode 2016-2021
(Van Duijnhoven N., et al. 2019)
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