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Over mijzelf 

 Studie Wageningen 1976-1983, 1991-1998 

 

 Van 1983-2019 werkzaam geweest bij Wageningen UR 

● Bemesting van voedergewassen 

● Mestbenutting 

● Onderbouwing van derogatie en gebruiksnormen 

● Kringlooplandbouw 

 

 Vanaf 2020 meer actief in natuurbescherming 

● Stichting Valouwe Natuur (dassen) 

● Vogelbeschermingswacht Noord Veluwe 



Gesprekken op verjaardagen 

 ‘Nederland loopt voorop op milieugebied’ 

 

 ‘Nederlandse landbouw is juist hartstikke efficiënt’ 

 

 ‘Landbouw heeft emissies al enorm beperkt’ 

 

 ‘Te gek voor woorden dat we mest moeten afvoeren 
en tegelijkertijd kunstmest moeten aankopen’ 

 

 ‘Mestfabrieken besparen energie en beperken 
opwarming’ 

 

 



Vier uitdagingen naast betaalbaar voedsel 

 Klimaatverandering 

 Uitputting grondstoffen 

 Biodiversiteitverlies 

 Gezondheidsherstel 

 

● …en alle 4 evidente relaties met 
landbouw…waaronder via stikstof (N) en 
fosfaat (P) 



Is Nederland het braafste jongetje van de EU-klas? 



Is Nederland het braafste jongetje van de EU-klas? 



Nederland: enorme reducties, maar nog steeds veel N lekkage 



Nergens is landbouw zo efficiënt als in NL 

 Efficiënt: ‘lage milieudruk per kilogram vlees’, klopt, maar: 

 

 Bijziendheden: 

● Hoge efficiëntie dankzij vele uitbestedingen 

 

● Efficiënt ≠ ‘schoon’ per eenheid oppervlakte: 

● Lokale milieudruk = input x (1 – (output/input)) 

 

● Dierlijke eiwitproductie altijd relatief inefficiënt 

 

● Er zijn meer kompassen dan ‘de efficiëntie’ 

 

 



Kringlooplandbouw (1) 

 Politiek omarmd bij gebrek aan definiëring…. 

 

 

 

 

 

 

 

 Kringloop = 

● Beter hergebruik van ‘afval’ en bijproducten 

● (maar ook: lekkages beperken !) 

 



Kringlooplandbouw (2) 

 Visie minister Schouten/ De Groot 2018: 

● Geen diervoer meer telen op bouwland, 

● Mestkwaliteit en bodemleven bevorderen, 

● Dierenwelzijn verbeteren, 

● Onafhankelijke adviseurs, 

● Meerwaarde beter vermarkten, 

● Minder regels, meer voorwaardelijke EU steun, 

 

 Nog steeds vaag verhaal: 

● Mestkwaliteit en bodemleven niet het probleem, 

● Erken impact op veedichtheid, vleesconsumptie, 
boereninkomen, exportpositie, graslandareaal,… 

 

 



Kringlooplandbouw (3) 

 Geen kringlooplandbouw zonder: 

 

● Lagere bemesting per hectare (‘extensivering’) 

● Compensaties van onvermijdbare N lekkage (‘kunstmest’) 

● Concessies aan exportambities en inkomens 

● Verlaging consumptie dierlijk eiwit 

● Veilige en energetisch verantwoorde retourstromen 

● Overheidsingrijpen (in een wereldmarkt !?) 

 

 Kringlooplandbouw is méér dan alleen 
mestbewerking en -verwerking 

 













Stikstof- en fosfaat-lekkage (rode pijlen) 

 Niet alleen kwestie van inzet van (meer) technieken 

 

 Ook altijd een gevolg van intensiteit: 

 

● ‘de positie naar rechts op de x-as van responsgrafiek’ 



Economisch (kunst)mestgift >> Milieukundige gift 



Milieudruk: overschotten van N en P per hectare 

 

 
Aan- en afvoer van N en P in Nederland (kg/ha/jr, CBS)

N P (P2O5)

Aanvoer mest 201 71

kunstmest 136 5

depositie 22 0

overig 9 5

TOTAAL 368 81

Afvoer gewas 200 71

Overschot 168 10



Kunstmestloze landbouw? 

 Borreltafel: ‘het is te gek dat we mest moeten afvoeren 
en vervolgens extra kunstmest-N moeten aankopen!’ 

 

 Blinde vlek: die afvoer nodig om P verlies te stoppen! 

 Ideale N:P verhouding in mest: circa 4:1 

 

 Oplossing: fabrieksmatige mestscheiding splitst in 

● dunne fractie met ruime N:P en  

● dikke fractie met krappe N:P 



 Kunstmestloze landbouw (N) kan, maar dankzij: 

● Importen van voer o.b.v. kunstmest-N (en P) elders 

● extra gebruik van kunstmest-N bij gebruikers van dikke fractie 

3:1 

3:1 



Drie overwegingen voor/tegen mestfabrieken 

 Energiebalans 

● De scheidingsinstallatie 

● Lange- en korte afstand transport van ruwe mest, van 

dikke fractie, van dunne fractie, van kunstmest 

● Wel/niet lege retourvrachten 

● Wel/niet koppelen aan vergisting 

● (Kunstmestfabricage) 

 

 Broeikasgassen en ammoniak 

● CO2, CH4, N2O, NH3 voor elk van de scenario’s anders 

 

 Kosten inclusief ‘opportunity costs’ .… 



En lokale mono-vergisting dan? 



Maatregelen om N lekkage te verminderen 

 (Nog) eiwitarmere rantsoenen, … 

Wijze van huisvesting en mate van weidegang, … 

 Gebruik van luchtwassers, … 

 Binding van mest met graanstro, … 

 Beter afdichten van mestopslagen 

 Mest uitrijden bij koel en nat weer, … 

 Aanzuren van mest, verdunnen met water, inregenen, … 

 Inwerken of injecteren van mest 

 Mest scheiden ‘vanaf de staart’ 

 Verlagen van veedichtheid 

 Combinatie van bovenstaande 

 

 



Tot slot 

 Nederland loopt niet voorop 

 Intensief = veel milieudruk, efficiënt ≠ schoon 

 Veel maatregelen zijn al benut en/of lastig te borgen 

 Vlucht in nóg meer techniek kost veel geld 

 Pijnloze oplossingen bestaan niet: wie betaalt? 

 Houdt de 4 uitdagingen voor ogen en verlies geen tijd 

 Kringlooplandbouw ≠ ‘mestverwerking 2.0’ 

 Politiek: durf Kringlooplandbouw nader te definiëren 


