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Wat gaan we doen?

•Eurofins voorstellen

•Representatieve monstername

•Fosfaat theorie

•Monstername en wetgeving

•Percelen

•Scheuren

•Akkerranden

•Vragen



Eurofins Agro

• Onderdeel van Eurofins

• Circa 250 werknemers

• Laboratorium in Wageningen

• Geaccrediteerd vlgs ISO-17025



Eurofins Group worldwide

• Internationaal netwerk van > 800 laboratoria in 47 landen

• 45.000 werknemers en >200.000 verschillende lab methoden



Eurofins Agro - Analyses

• Grondonderzoek
• Bodemgezondheid (nematoden/bodemleven)

• Bemestende waarde mest-onderzoek

• Waterkwaliteitsonderzoek
• Veedrinkwater/bronwater

• Voedingsoplossingen

• Gewasonderzoek
• Vers gras

• Samenstelling gewas/product

• Kuilonderzoek…resultaat komt uit de bodem
• Gras- en maïskuilen

Aantallen per jaar:
Grondanalyses
voor bemesting: >100000

Gewasanalyses: >  15000
Kuilanalyses: >  75000



Monster-

name



Monstername belangrijk

REPRESENTATIEF MONSTER NEMEN

Garbage in, is garbage out!!!!!

Monstername door Eurofins Agro
• Geaccrediteerd

• GPS-locatie monstername vastgelegd
• 40 – 200 monsternemers 
• Ook in België, Denemarken / deels in Duitsland



Homogeen perceel

• 1 schep grond is voldoende want overal hetzelfde

zeer
homogeen



Heterogeen perceel

• W-bemonstering met 40 steken geeft een representatief resultaat

Blgg intern rapport 09-03, 2008

echte gemiddelde = 100
volgens W-bemonstering = 92

minder dan 10% afwijking

Meer klei

Meer zand



Studie: aantal steken en gehalte

werkelijke waarde: 

Parameter X = 59 kg/ha

bij 20 steken

range = 45 tot 75 kg/ha

afwijking ca. 20%

bij 40 steken

range = 53 tot 60 kg/ha 

afwijking ca. 10%

van Erp & Krekels 1989
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Resultaat studie

Conclusie:

• bij minder dan 40 steken is kans op een afwijkend resultaat groter 
(grotere standaard afwijking)

• als niets bekend is over heterogeniteit van het perceel 

40 steken geeft betrouwbaar resultaat



Gestratificeerde monstername

• In 2005: gestratificeerde monstername ontwikkeld

• Gestratificeerde aselecte steekproef

• Door wetenschappers

• Representatief monster nemen

• Objectieve bemonstering  software bepaalt de punten

• Minimaal aantal steken nodig bepaald

• Om variatie in perceel beter in kaart te brengen



Gestratificeerde aselecte steekproef

13

• Perceel wordt opgedeeld in een aantal gelijk delen

• Aantal is afhankelijk van de oppervlakte

• In elk deel wordt random een punt geplaatst voor 
bemonstering

resultaat berekening 1

resultaat berekening 2

Resultaat berekening 1 

Resultaat berekening 2



Achtergronden gestratificeerde
monstername

• Nieuwe studie door de WUR in 2019/2020

• 43 percelen

• 3x W-methode

• 3x gestratificeerd

• 1x gestratificeerd  elk punt apart monster

• 9 percelen: 50 punten apart bemonsterd



Doel van de studie

• Fosfaatgebruiksruimte

• Oud: Gebaseerd op Pw en P-Al

• Nieuw: gebaseerd op P-CaCl2 (P-PAE) en P-Al

• Wat is effect van bemonstering op het meetresultaat?

• Hoeveel steken zijn nodig voor een goed resultaat?

• Vergelijking W-methode met gestratificeerd



Resultaten WUR studie -1

• W-methode is vergelijkbaar met gestratificeerd

 fosfaatarm perceel < 5 ha bemonsteren met 
huismethode mag nu

Oude situatie: fosfaatarm perceel moest gestratificeerd bemonsterd worden



Resultaten WUR studie -2

• W-methode is vergelijkbaar met gestratificeerd

 fosfaatarm perceel < 5 ha mag met huismethode

• Variatie in percelen is groot



Resultaten –WUR studie
Variatie in velden – P-Al en P-CaCl2 Perceel 3: zeeklei



Resultaten WUR studie
Variatie in velden – P-Al en P-CaCl2

Perceel 4: dekzand



Resultaten WUR studie - 3

• W-methode is vergelijkbaar met gestratificeerd

 fosfaatarm perceel < 5 ha mag met huismethode

• Variatie in percelen is groot

• Grasland meer variatie dan bouwland



Nieuw bemonsteringsprotocol

Oppervlakte 
bemonsteringseenheid

Aantal prikken

Grasland Bouwland

1 – 5 ha 25 25

5 – 10 ha 29 28

10 -20 ha 33 32

• Nieuw: Maximaal 20 ha in 1 monster.

Oude situatie: geen maximum aan de te bemonsteren oppervlakte



Gestratificeerde monstername door 
Eurofins Agro
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Software berekent het juiste aantal
punten.

Het aflopen van de punten wordt
geregistreerd.

Alle punten MOETEN worden
afgelopen.

Perceel en punten weergegeven
op het analysereport.



De nieuwe gebruiksnormen Grasland



De nieuwe gebruiksnormen - bouwland



Waar op het analysereport?

25

Pagina 2



Geldigheid analyses 

Datum monstername 

Geldig tot en 

met 

Geldende P-

gebruiksnormen1 

16 mei 2016 - 15 mei 2017 15 mei 2021 oud of nieuw 

16 mei 2017 - 15 mei 2018 15 mei 2021 oud of nieuw 

16 mei 2018 - 15 mei 2019 15 mei 2022 oud of nieuw 

16 mei 2019 - 15 mei 2020 15 mei 2023 oud of nieuw 

16 mei 2020 - 31 december 2020 15 mei 2024 oud of nieuw 

1 januari 2021 - 15-mei 2021 15 mei 2024 nieuw 

16 mei 2021 - 15 mei 2022 15 mei 2025 nieuw 
 

De oude gebruiksnormen: zijn de normen zoals deze golden in 2020 (gebaseerd op de Pw voor bouwland 

en de P-Al voor grasland). 

De nieuwe gebruiksnormen zijn de normen die gelden vanaf 2021 en zijn gebaseerd op de gecombineerde 

fosfaatindicator. 



Monstername 

en Wetgeving



Bemonsteringsstrategieën

Oppervlakte 
bemonsteringseenheid

Aantal prikken

Grasland Bouwland

1 – 5 ha 25 25

5 – 10 ha 29 28

10 -20 ha 33 32

De W-methode (tot max 5 ha)
Loop in een W-vorm over het perceel en verzamel 40 steken tot 1 monster. 
Ook voor fosfaatarme gronden te gebruiken

Gestratificeerde bemonstering
De software berekent het aantal prikpunten én ook de plek waar deze genomen moeten worden. 
Loop alle punten af en verzamel de steken tot 1 monster. 

Bemonsteringsdieptes

Grasland (en kunstweide) 10 cm

Bouwland 25 cm



Wat is een perceel?

De definitie volgens RVO 

Een perceel is een stuk landbouwgrond

- Met 1 gebruiker

- Met 1 gewas

- Dus: gewasperceel

Topografisch perceel

- 1 eigenaar

- Omgeven door wegen, waterwegen, sloten, houtopstanden, muren, wallen of een gedeelte daarvan

- Meerdere gewassen telen is mogelijk

Opmerkingen

Als een kavelpad is bedoeld om bij een erf of weg te komen, dan is het een weg en vormt deze een 
perceelsgrens. 



Wat is een perceel? Voorbeeld 1

1 Topografisch perceel Met meerdere gewaspercelen



Wat is een perceel? Voorbeeld 2

1,6 ha

1,6 ha

Topografische percelen
Met 1 gewas (gras)



Percelen samenvoegen

• Percelen aan elkaar grenzend

• Na samenvoegen oppervlakte maximaal 5 ha

• Oppervlakte individuele percelen niet groter dan 2,5 ha

• Bemonstering: W-methode

• Onverharde en beteelbare dam tussen de percelen: samenvoegen mag 

• Greppels tussen percelen: samenvoegen mag

• Sloot (met altijd water erin) tussen percelen: samenvoegen mag niet



Percelen samenvoegen- voorbeeld 1

1,6 ha

1,6 ha

Deze 2 percelen mag je niet
samenvoegen; er zitten sloten tussen



Percelen samenvoegen- voorbeeld 2

P1

2,1 

ha
P2

2,0 

ha

Niet samenvoegen

P1

2,1 

ha
P2

2,0 

ha

Beteelde dam

Wel samenvoegen

P1

2,1 

ha
P2

2,0 

ha

Houten brug

Niet samenvoegen

De breedte van 
de dam is niet
van belang



Percelen samenvoegen- voorbeeld 3

Dam is 15 
meter breed

P2
3,1 ha

P1
1,8 

ha

Niet samenvoegen

P2
2,1 ha

P1
1,8 

ha

Niet samenvoegen

Doorgaande weg



Percelen splitsen

Belangrijk:

1) Gewasperceel > 20 ha

Alle delen met gelijke methode bemonsteren (dus of alles W-methode, of alles gestratificeerd)

alle delen < 5 ha: W-methode

enkele delen > 5 ha: alles gestratificeerd bemonsteren

2) Kavel met bouwland 4 ha en 3 ha grasland

Bouwland 0-25 cm

Grasland 0-10 cm
Apart bemonsteren: of W-methode of gestratificeerd



Percelen splitsen voorbeeld 1

12 ha perceel met 1 gebruiker

4 ha tarwe
4 ha 

grasland
4 ha uien

Bemonsteren
Optie 1:
3 delen

Tarwe 4 ha 0-25 cm
Uien 4 ha 0-25 cm
Gras 4 ha 0-10 cm

Optie 2:
Tawe + uien samen: 0-25 cm
Grasland: 0-10 cm

W-methode
of 

gestratificeerd

gestratificeerd



Percelen splitsen voorbeeld 2

12 ha perceel met 1 gebruiker

4 ha tarwe
4 ha 

grasland
4 ha uien

Bemonsteren
Maar 1 optie mogelijk
3 delen

Tarwe 4 ha 0-25 cm
Uien 4 ha 0-25 cm
Gras 4 ha 0-10 cm

Tawe + uien kunnen niet
samengevoegd worden

W-methode
of 
gestratificeerd



Percelen splitsen voorbeeld 3

Perceel 23 ha

19 ha mais

4 ha grasland

De correcte bemonstering voor dit perceel?

Mais: gestratificeerd 25 cm, 

Grasland: gestratificeerd 10 cm



Rotaties en bemonsteringsdiepte

Het gewas dat er op het moment van monstername staat, bepaalt de bemonsterings-
diepte (en het aantal bemonsteringspunten). 

Bouwland 25 cm diep 

Grasland 10 cm diep

De analyse is 4 jaar geldig, ook als grasland later wordt omgezet naar bouwland of 
andersom. 

Voorbeeld: grasland dat in februari van het komende jaar wordt geploegd, bemonster je 
in november als grasland (dus op 10 cm).



Grasland in de rotatie

Bemonstering
2021

2 suikerbiet

3 Kunstweide

4 Snijmais

aardappel

suikerbiet

Snijmais

1 aardappel Kunstweide

Analyses geldig tot 2025

1, 2 en 4: 25 cm
3: 0-10 cm

Tijdelijk grasland (kunstweide): 
bemonsteren als grasland

Opmerking:
Grasland (code 334 of 372) dat valt
onder ecologisch aandachtsgebied
voor het gemeenschappelijk
landbouwbeleid .
- Bemesten mag niet
- Maaien mag niet
Dit is geen grasland, moet 0-25 cm 
bemonsterd worden



Gebruiker/eigenaarschap

• Elke gebruiker van een perceel moet beschikken over geldige analyseresultaten, 
specifiek voor het deel dat hij in gebruik heeft.

• De eigenaar van het perceel is geen partij; het gaat om de gebruiker van de grond.

• De gebruiker van de grond kan een geldige analyse van de vorige gebruiker 
gebruiken

• Meerdere gebruikers op een perceel  zelfde bemonsteringsmethode hoeft niet



Gebruiker/eigenaarschap

Perceel van 10 ha,  in 2021 2 gebruikers, beiden 5 ha

5 ha Gebruiker A

Perceel is 10 ha.

A heeft een monster van de 10 ha uit 2020 
dat nog geldig is.

In 2021 verhuurt A een deel van het perceel
aan B.

Beiden moeten in 2021 een nieuw monster 
nemen van het deel wat ze gebruiken.

5 ha Gebruiker B

10 ha Gebruiker A

2020

2021



Scheurmonsters

Er is wel een grondmonster nodig:

• Na scheuren van grasland op klei-of veengrond in de periode van 1 februari tot 15 september 
en als de boer wil bemesten met een stikstofhoudende meststof (kunstmest of organische 
mest).

• Na scheuren van grasland op zand of lössgrond en als de boer wil bemesten met een 
stikstofhoudende meststof en je teelt geen mais, consumptieaardappelen of 
fabrieksaardappelen.

Er is geen grondmonster nodig:

• Na scheuren van grasland op zand of lössgrond en de boer teelt mais, consumptie- of 
fabrieksaardappelen.

• Grasscheuren in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus op zand of lössgrond als er 
direct weer gras wordt gezaaid.

• Er geen stikstofbemesting wordt uitgevoerd.



Aanpassingen in N-gebruiksruimte -1

Scheurmonsters op zand of lössgrond 

Direct na het scheuren:

• Teelt van maïs, consumptieaardappelen of fabrieksaardappelen 

• Stikstofnorm gekort met 65 kilogram per hectare gescheurd land

• Korting geldt niet als gras als vanggewas na mais of als groenbemester is 
ingezaaid

Scheuren in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus, 

• Daarna gras zaaien

• Stikstofnorm gekort met 50 kilogram per hectare 



Aanpassingen in N-gebruiksruimte -2

Groenbemesters op zand/lössgrond

Korting van 50% op N-gebruiksruimte

Bij teelt van groenbemester op bouwland, 

als  de voorgaande teelt anders is dan 

graan, koolzaad, zomerpeen, blauwmaanzaad, karwij of vlas



Akkerranden rondom bouwland

Akkerrand = bouwland of groenbemester of gras (niet voor veevoer)

• Akkerrand + bouwland samen bemonsteren 25 diep

• Afhankelijk van totale oppervlakte: huismethode of gestratificeerd

• Akkerrand en bouwland: zelfde gebruiker



Akkerranden rondom grasland

Akkerrand = gras

• Samen met grasland bemonsteren 10 cm diepte

• Afhankelijk van totale oppervlakte: huismethode of gestratificeerd

• Akkerrand en grasland: zelfde gebruiker



Vragen?


