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U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.

Download figuur [2]
Download data (xls) [3]

Ontwikkelingen tot 1986
De toename van nutriëntenoverschotten tussen 1970 en 1986 kan vooral worden verklaard uit de
toegenomen [indicator=nl0012], waardoor de import van krachtvoer sterk is gestegen. Vooral het
ontstaan en de groei van de niet-grondgebonden (intensieve) veehouderij op de zandgronden van
het zuiden, oosten en midden van het land heeft hieraan bijgedragen. Bij stikstof wordt dit nog
versterkt doordat de gehalten in krachtvoer in die periode sterk zijn gestegen. Om in de groeiende
behoefte aan ruwvoer te voorzien, is bovendien het gebruik van stikstofkunstmest toegenomen. De
toename van het fosforoverschot door de groei van de veestapel is gedeeltelijk afgezwakt door de
daling van het fosforgehalte van krachtvoer na 1975.

Ontwikkelingen na 1986
De daling van nutriëntenoverschotten na 1986 kwam vooral tot stand door de invoering van de
[indicator=nl0104]. Dit leidde tot een sterke [indicator=nl0011]. Ook zijn de nutriëntengehalten in
krachtvoer, vooral de fosforgehalten, gedaald. Verder is het gebruik van stikstofmeststoffen
aanzienlijk afgenomen: in 1999 was het gebruik 24% lager dan in 1986. Het natte najaar van 1998
veroorzaakte een forse afname van de afvoer van gewassen (misoogsten). Hierdoor is het
nutriëntenoverschot in 1998 groter dan in 1997. Ten opzichte van 1998 is in 1999 het
stikstofoverschot met 4% gedaald en is het fosforoverschot vrijwel gelijk gebleven.
[indicator=nl0104] zou het overschot nog meer zijn toegenomen en in 1999 met dezelfde
hoeveelheid zijn afgenomen.
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Relevantie
De [indicator=nl0195] en [indicator=nl0196] uit de landbouw accumuleren vooral in de bodem. Een
deel spoelt uit naar het grondwater, terwijl [indicator=nl0101].
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Relevante informatie

Meer informatie over de balans van stikstof in de landbouw zijn te vinden op Statline [5]
(CBS).
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