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Waterkwaliteitsopgave
• Oppervlaktewater NL vaak nog te voedselrijk (≈50% bevat teveel N of P)
• Grondwater NL bevat in grote delen nog te veel nitraat, vooral in zandregio’s
→ Samen de schouders eronder om KRW-doelen te halen in 2027
→ Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) vanaf 2013: BOOT-lijst met 100 vrijwillige 

maatregelen, bovenop verplichte maatregelen vanuit mestbeleid

Aanleiding en doel

Maatregel op de Kaart
Orde in de chaos; op welk perceel is welke BOOT-lijst maatregel toepasbaar/effectief?
→ Voor elk perceel in NL een inspiratielijst aan kansrijke maatregelen voor schoner water
→ Handig voor agrarische sector, waterbeheerders/overheden; ‘startpunt voor het gesprek’



Aanpak

1. Maatregelenlijst

Landsdekkende kaart met kansrijke 
maatregelen per perceel

• BOOT-lijst uitgedund van 99 naar 49 maatregelen 
(waterkwaliteitsmaatregelen zonder overlap) 

• Lijst aangevuld met 11 kansrijke maatregelen die 
ontbreken op de BOOT-lijst

→ 60 vrijwillige maatregelen



Aanpak

1. Maatregelenlijst

2. Toepassingscriteria 
maatregelen

Wanneer is een maatregel toepasbaar? (Expert judgement)



Aanpak

1. Maatregelenlijst

2. Toepassingscriteria 
maatregelen

3. Perceelskenmerken

Voor elk perceel in NL: op basis van GIS-analyses met openbare data/kaarten
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Aanpak

1. Maatregelenlijst

2. Toepassingscriteria 
maatregelen

3. Perceelskenmerken

4. Maatregelen toe-
pasbaar op perceel

5. Effectiviteit 
maatregelen

Scoor effectiviteit (expert judgement)

Maatregel scoort beter naarmate effectiever, 
goedkoper en makkelijker uitvoerbaar
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Noodzaak tot maatregelen
Is er een opgave? (status)                      ↔ Vormt het perceel een risico voor deze opgave?

Oppervlaktewater - fosfor

conform 
Nationale Analyse 
Waterkwaliteit
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Nationale Analyse 
Waterkwaliteit STONE-model
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Noodzaak tot maatregelen
Is er een opgave? (status)                      ↔ Vormt het perceel een risico voor deze opgave?

Grondwater - nitraat

STONE / LWKM-model 
(conform Nationale Analyse 
Waterkwaliteit) STONE-model



Resultaat

1. Maatregelenlijst

2. Toepassingscriteria 
maatregelen

Landsdekkende kaart met kansrijke 
maatregelen per perceel

4. Maatregelen toe-
pasbaar op perceel

3. Perceelskenmerken

5. Effectiviteit 
maatregelen

Noodzaak
maatregelen

Beschikbaarheid maatregelenkaart
• Shapefile: https://www.kennisimpulswaterkwaliteit.nl/nl/publicaties/maatregel-op-de-kaart-fase-2-identificeren-van-kansrijke-maatregelen-voor-schoner-grond

• Webviewer: Maatregelen op de kaart (nmi-agro.nl)

• Als bouwsteen van BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) 

https://www.kennisimpulswaterkwaliteit.nl/nl/publicaties/maatregel-op-de-kaart-fase-2-identificeren-van-kansrijke-maatregelen-voor-schoner-grond
https://maatregelen-op-de-kaart.nmi-agro.nl/


Live demonstratie van de maatregelenkaart 
via online viewer: Maatregelen op de kaart (nmi-agro.nl)

https://maatregelen-op-de-kaart.nmi-agro.nl/


Toetsing MoK

• Door melkveehouders via 7 Koeien- en 
Kansenbedrijven

• Binnen BodemUP door 35 agrariërs  

• In diverse POP3 projecten, o.a. in Utrecht-Oost 
op 12 melkveebedrijven

→MoK werkt snel en eenvoudig; handig startpunt voor gesprek

→ Verschil in ambitie: ‘ver van m’n bed’ ↔ ‘niet ambitieus genoeg’

→ Stimulans voor nemen van extra maatregelen

→ Roep om meer maatwerk; veel percelen hebben dezelfde maatregelenlijst

→ Aanbevelingen al deels verwerkt in MoK-fase 2 (gewashistorie, P-verzadiging)



Vervolg

• Gezamenlijke doorontwikkeling met andere al 
bestaande tools (zie strategisch plan) 

→uniformering en kwaliteitsverbetering

→verdere onderbouwing en kwantificering van effecten

https://www.kennisimpulswaterkwaliteit.nl/nl/pu
blicaties/strategisch-plan-voor-de-ontwikkeling-
van-tools-voor-bewustwording-en-advies-aan

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kennisimpulswaterkwaliteit.nl%2Fnl%2Fpublicaties%2Fstrategisch-plan-voor-de-ontwikkeling-van-tools-voor-bewustwording-en-advies-aan&data=04%7C01%7Clvangerven%40aaenmaas.nl%7C3fe2168a021845fb6ede08d979d41167%7C5d75e9788a584197a8d86eb786a5a8fa%7C0%7C0%7C637674774008950682%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iUhR2Ln%2FKqUcfzvnwv4QqKD6QuQv4GlG5gtUiRaOsT4%3D&reserved=0


Vervolg

• Integrale aanpak (visie op kringlooplandbouw): 
combineer de waterkwaliteitsopgave met andere 
opgaves die samenkomen op het perceel zoals 
stikstof, klimaat, bodemdaling, biodiversiteit en 
weidevogels.

→ handelingsperspectief op perceelsniveau, en uiteindelijk per bedrijf en gebied

→ tonen en waarderen van duurzame prestaties

→ verantwoorden van toekomstig verplichten van nu nog vrijwillige maatregelen? 
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