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BeDlesten of lozen 
van afval? 

Doo r C . E e rk e n s , D . Pegt el en L. J ·. de J o n g 

'H et was omstreeks 1980 ook het 
ministerie van landbouw duide
lijk geworden dat het probleem 

van de overmaat aan meststoffen, die uit 
de land- en tuinbouw en veehouderij werd 
geloosd, niet langer kon worden veron
achtzaamd. Onder de toenmalige minister 
van landbouw, de heer Braks, kwam in 
1984 een wet tot stand die een eind moest 
maken aan met name de groei van de var
kensstapel. Deze wet heeft evenwel niet 
geholpen. De varkensstapel is sedert dien 
nog met ongeveer 40% gegroeid en daar
mee de hoeveelheid uitwerpselen van dit 
vee. 

Is mest nou afval 
of grondstof? 

vastleggen van stikstof gas in stikstof-ver
bindingen door bacteriën in bodem en 
water. Ze worden voor een deel afgevoerd 
als vluchtige stoffen: stikstof-oxyden, am
moniak en stikstof-gas. Een deel wordt 
uitgevoerd met de voortbrengselen die we 
elders verkopen. Het grootste deel blijft in 
ons land of komt terecht in de Noordzee. 

Dat blijkt geen gemakkelijke 
vraag, vooral als we zien 

dat zelfs de mest aan 
verouiling onderhevig is. 

Mensen en dieren brengen ook veel uit
werpselen voort. Die zouden kunnen wor
den gebruikt voor de voeding van plan
ten, als mest van organische oorsprong. 
Helaas worden de uitwerpselen van de 
mensen, met tal van andere afvallen, in 
het riool weg gespoeld. Het deel dat daar
van wordt terug gewonnen, is het zuive-

Wat is wijsheid? 
We vroegen het aan leden 

van de SWB-werkgroep 
Landbouw. 

Sedert 1984 hebben regering, parlement, • 
milieu-groepen, waterwinbedrijven, zuive-
ringsschappen, landbouwschap en boeren met elkaar over het 
probeem getwist. Het leidde echter niet tot het verminderen van 
de stroom mineralen die, vooral uit de veehouderij wegzakt naar 
het grondwater, wegspoelt naar het water aan de opervlakte en 
vervluchtigt als ammoniak. 
Nu moeten regering en parlement beslissen over de 'slotfase' van 
dit beleid. Het voorstel van de regering komt er globaal op neer 
dat voor de mineralen fosfaat en nitraat er zogenaamde verlies
normen worden vastgesteld die weer tot het jaar 2008 stapsge
wijs zullen worden verminderd. Op alle grondsoorten en voor elk 
gewas de zelfde norm; als middel van toezicht moeten veehouders 
die 'veel vee per ha hebben, of helemaal geen land, een verplichte 
boekhouding voor de beide mineralen voeren; daaraan is een 
strafheffing verbonden voor overschrijden van de toegestane hoe
veelheid die mag weg lekken. Dat lijkt ons geen gedegen aanpak. 
Het gebruik, per ha, aan meststoffen is in Nederland het grootste 
ter wereld. Zij komen het land binnen als kunstmest, zoals nitra
ten verkregen uit binding van N2 in stikstof-bindingsbedrijven en 
de met mijnbouw of dagbouw gewonnen mineralen, zoals kalium
en fosfor-zouten; met de grondstoffen voor veevoeder; door het 
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groep Landbouw, NatlLltrbeheer, Visserij van de Stichting Wetenschappelijk 
Burea" D66. 

• 
ringslib, waarover we straks meer te zeg

gen hebben. De rest, namelijk water met een verscheidenheid 
aan opgeloste stoffen, waaronder fosfaten en nitraten, verdwijnt 
in zee. Van de grote massa aan vast afval wordt een gedeelte van 
de verteerbare materialen gebruikt voor de vorming van humus, 
al dan niet met calcium gemengd tot compost. De rest wordt ver
brand. Er is nog meer afval dat organische stoffen bevat, zoals 
bagger uit vaarten, rivieren en havens, de afvallen van fabrieken 
die agrarische grondstoffen verwerken. De aandacht in dit stuk 
zal evenwel vooral zijn gericht op de uitwerpselen van het vee. 
Om verwarring te voorkomen, zullen we enige woorden als be
grippen voorzien van een duidelijke door ons bedoelde om
schrijving. 
Onder mest verstaan we het materiaal, zowel organisch als anor
ganisch, waaruit planten hun minerale voedingsstoffen kunnen 
verkrijgen. Daartoe behoren niet de twee in hoeveelheid belang
rijkste voedingsstoffen, koolzuur en water. Meststoffen zijn de 
minerale voedingsstoffen, zoals nitraten en fosfaten. Bemesten is 
het verstrekken aan het gewas van mest in de hier bedoelde zin. 
Naast bemesten onderscheiden wij het lozen van afval. Door de 
veestapel worden zulke grote hoeveelheden aan mineralen rijke 
uitwerpselen voort gebracht dat een aanzienlijk deel ervan niet 
kan worden benut als mest maar als afval wordt geloosd. Daarbij 
komt dat het streven naar hoge opbrengsten het bemesten in 
hoge doses in de hand heeft gewerkt. De mest, zowel de kunst
mest als die van organische huize, is goedkoop, zodat de verliezen 
aan mineralen de bedrijven niet veel geld kosten. 
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Samenstelling van stoffen 

Verlies aan mineralen zal altijd voorkomen, omdat geen gewas in 
staat is alles wat in de bodem zit er uit te halen. De hoeveelheid 
meststoffen die aan een gewas in het groeiseizoen moet worden 
gegeven, hangt af van tal van factoren: 
- keuze van de soort meststof en de doseringswijze, 
- keuze van de soort plant (genetisch materiaal) en de plantdicht-

heid, 
- de rest hoeveelheid minerale voedingsstoffen uit het voorgaande 

teeltseizoen, 
- de bodemsoort (bodemgenese), 
- de bodemstructuur en organische stof (afhankelijk van de bo-

demsoort en manier van bewerken), 
- het lucht- en vocht-huishouden in de bodem, drainagecriteria en 

thermografische eigenschappen, 
- seizoen en meteorologische omstandigheden tijdens de groei 

(o.a. aantal zonne-uren en neerslag), 
- soorten en hoeveelheden organismen in de bodem (bacteriën, 

schimmels, wormen, larven etc.) 
- de zuurgraad (pH). 

Een deel van de meststoffen in de bodem bestaat uit (opgeloste) 
ionen, de rest maakt deel uit van de lichamen van levende en 
dode maar nog niet verteerde organismen, zijn aanwezig als 
slecht in water oplosbare verbindingen, of verbonden aan bodem
deeltjes waarvan zij niet gemakkelijk los te maken zijn. Door ver
teren, mineralisatie en verzuren kunnen vastgelegde meststoffen 
oplossen en door de planten worden opgenomen. Om een voor
beeld in getallen te noemen: een uit lanbouwkundig oogpunt be
ziene gezonde grond bevat gemiddeld 8000 kg vast gelegde, me
rendeels organisch gebonden, stikstof (N) per ha. 
Omdat het gewas nu in de een of andere vorm weer wordt afge
voerd, moet de bouwgrond worden aangevuld met meststoffen. 
Dat gebeurt in de volgende vormen: 

Kunstmest: 
- Korrels met snel oplosbare meststofverbindingen 
- Korrels met langzaam oplosbare meststofverbindingen 
- Vloeibaar met hoge concentraties 
- Vloeibaar met lage concentraties 

Organische mest: 
- Humus (voornamelijk gevormd uit plantenresten); 
- Compost, humus met calcium; 
- Gier (visceus-vloeibaar); 
-Dunne mest 
- Vaste mest (Stalmest) (veelal als een mengsel van uitwerpselen 

met stro); 
- Rioolslib (slib uit de zuiveringsbedrijven, het zuiveringslib) 
- Baggerslib; 
- Afval van verwerkende indu§trie; 
- Uitwerpselen die tijdens de weidegang van vee op het land 

komen. 

Bij enige van deze materialen moeten nog enkele aantekeningen 
worden geplaatst. Uitwerpselen van het vee en van mensen kun
nen uit medicijnen afkomstige stoffen bevatten. Daaraan moet op 
zich (méér) aandacht worden geschonken. Weliswaar gaat het 
veelal om geringe hoeveelheden, maar er kunnen stoffen bij zijn 

die niet afbreekbaar zijn, ophopen en in lage concentraties giftig 
zijn. Zoals sommige metalen, koper, kwik, cadmium. 
Voor veel gewassen is de gewenste verhouding in de concentra
ties van de meststoffen (N, P, K, Mg, Ca, Fe) bij het gebruik van 
de uitwerpselen moeilijk te regelen of bij te stellen. Dat kan voor 
de teelt nadelig zijn. Dat geldt ook voor het riool- en baggerslib, 
die om hun hoge gehalten aan meststoffen lange tijd zijn aange
prezen en verkocht als mest. Veelal is verzuimd rekening te hou
den met de toxische stoffen in deze materialen. Nauwkeurig moet 
dat worden onderzocht, vóór dat het op het land gebruikt mag 
worden. Vooral de bagger uit vaarten, havenbekkens en rivieren 
kan aanzienlijke hoeveelheden schadelijke stoffen bevatten. Naar 
onze mening zijn de boeren nooit goed voorgelicht over de nadelen 
van beide soorten slib en zijn zij de dupe van een verkoop-truc ge
worden. Veel land is reeds verpest door dit materiaal. 
Maar ook de meststoffen in compost, humus en fabrieksafval ko
men voor in verhoudingen die niet zijn afgestemd op de behoeften 
van de thans gangbare rassen van gewassen, zodat zij voor een 
deugdelijke bemesting moeten worden bijgesteld met toevoegin
gen. Ook bij deze materialen moet rekening worden gehouden 
met de aanwezigheid van ongewenste stoffen. Evenals de uit
werpselen van vee worden ze niet alleen gebruikt als mest maar 
ook als afval op het land gebracht. 

De belasting van de omgeving 

Naast de problemen die zijn te wijten aan de samenstelling van 
de grondstoffen, is er het probleem van de belasting van de omge
ving met uitgelekte en vervluchtigde stoffen. Dit heeft in ons land 
een zo grote omvang dat zonder overdrijving kan worden gesteld 
dat zowel het water in de grond als aan de oppervlakte èn de bo
dem zijn en worden overbelast met grote hoeveelheden onnutte 
en schadelijke meststoffen. 
Gewassen kunnen niet alle in hun wortelzone beschikbare voe
dingsstoffen volledig opnemen. Een deel spoelt uit, een deel wordt 
in de grond vastgelegd en een ander deel wordt omgezet in gas
sen, NxOls:, N2, ammoniak (NR3). 

Het belasten van de omgeving met meststoffen is te wijten aan de 
vaak ruime dosering. Mest is goedkoop en de boer kiest voor de 
zekerheid dat zijn gewassen niets te kort komen. Door het verbe
teren van het stelsel van bemesten, vaker en in kleinere doserin
gen en dus afgestemd op de groei van het gewas, is op dat punt 
nog wel verbetering te verwachten. 
Ingrijpender is dat de uitwerpselen van vee evenals die van de 
mensen, als rioolslib, al heel lang voor een groot deel op het land 
worden gebracht om het kwijt te zijn, als afval onder de naam 
van mest. Die vorm van 'bemesten' is niet afgestemd op de be
hoeften en mogelijkheden van het gewas en leidt tot belangrijke 
schade aan de omgeving. Schade die onder meer tot uiting komt 
in dicht geslibde watergangen, zuurstof-arme wateren, groot ver
lies aan de verscheidenheid van organismen (biodiversiteit), toe
nemende kosten voor het zuiveren van drinkwater, om enkele 
van de meest belangrijke te noemen. 

Om aan deze ongewenste toestand en ontwikkeling een einde te 
maken, wordt nu getracht door regelgeving en afspraken te ko
men tot 'evenwichtsbemesting'. Daar het gewas, zelfs bij een 
krappe dosering, niet alles kan opnemen dat wordt aangeboden, 
lijkt de titel van evenwichtsbemesting wat eigenaardig. Er wordt 
mee bedoeld dat niet méér meststoffen op het land worden ge-
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Een reuzen-insectachtige mestinjectiemachine 

bracht dan het gewas kan opnemen, verhoogd met de hoeveelheid 
die ook bij zorgvuldige toediening aan de opname door de planten 
ontsnapt. 

Wat te doen? 

De zogenaamde milieu-taken voor de landbouw, die in het jaar 
2000 volgens regering en parlement vervuld moeten zijn, omvat- . 
ten de volgende punten: 
1. evenwichtbemesting voor fosfaat en stikstof; 
2. reductie van de totale ammoniak-uitstoot met 70% ; 
3. reductie van het gebruik van bestrijdingsmiddelen met 50%; 
4. reductie van zware metalen in veevoer tot een noodzakelijk 

minimum; 
5. verhogen van de opbrengst per eenheid energie met 50% in de 

tuinbouw onder glas. 
Wij beperken ons tot de punten 1 en 2. 
Ad. 1. - Voor het bereiken van de beoogde 'evenwichtsbemestÏI!g' 
zijn juristiek en boekhouding geen toereikende middelen. Wij 
hechten meer waarde aan het vakmanschap van de boeren en hun 
inzicht dat de vereisten voor het herstellen en behouden van elln 
schone omgeving (het milieu) van hen offers vragen. 'Dat begrip is 
er bij de meesten wel, al bezorgt het ze geen aanlokkelijke vooruit
zichten. Ervaring en vakmanschap zijn nodig om de toediening 
van de juiste hóeveelheden mest te bepalen, afhankelijk van het 
gewas, de bodemgesteldheid en de vooraf gaande vruchtwisselin
gen. Voor elke bódeiit, elke plant' en na elke vruchtWi.s~eling is er" 

een ander mestregime nodig. Ook de techniek en de frequentie 

van toediening spelen daarbij een rol. Computermodel-program
ma's kunnen helpen. Regels met algemeen geldende normen zijn 
daarentegen geen deugdelijke middelen om de verliezen aan mine
ralen aan de omgeving te beteugelen. De vakman moet aan de 
hand van een helder gesteld doel de vrijheid krijgen dit me.de door 
zijn kennis van het bedrijf te verwezenlijken. Door de slecht ge
fundeerde verplichtingen van de bureaucratie is niet alleen de 
kans groot dat het beleid niet goed is uit te voeren, maar ook nog 
eens dat een goede boer wordt gedupeerd en een slechte boer er fi
nanciële voordelen aan behaalt! 
Me\Îe om deze reden zien wij weinig heil in de verplichte boekhou
ding voor mineralen als middel van toezicht en als grondslag van 
een stelsel van straf-heffingèn. Dit is hoogstens een middel voor 
de boer om een globaal, méér is niet mogelijk, inzicht te verkrijgen 
in de huishouding aan mineralen op zijn be~jf1 do~h dat is zijn 
zaak. Bovendien is er geen reden om de waarschuwIngen in de 
wind te slaan die vertellen dat een derg!3lijke boekhouding ruimte 
laat voor geknoei en dus fraudegevo;;llf. is. 

, . 
De vervuiling van bodem en water door 'In:~ststoffen kan worden 
opgespoord op een aantal manieren die op elkaar moeten aan
sluiten en waarvan de gegevens op' één pl~at~ di~rien te worden 
samen gebracht. In de eerste plal;\ts kunnen bodemmonsters uit de 

! W'i -
wortelzone, vaak de bouwvoor genoemd, worden onnerzocht ,Elke 
goede boer laat dit 'al doen vo6r zijn "bemesting- ep' bouwplan. De 

gewaarmerkte geg;e,:ens dienen bij de oP.d~rzoeks-Ï?~tel1ing ter in
zage voor het opsporingsapparaat te zijn. Ontbrekende 'gegevens 
kunnen worden verkregen dóor fualyse van {bonsters 'die op last 
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van de overheid worden genomen. Het heeft echter geen zin om 
overal monsters uit de bouwvoren te nemen. Dat zou veelal dub
bel werk zijn. Over de gesteldheid van de bodems zijn gegevens 
van het Staring Centrum beschikbaar. 
Zeer belangrijk is dat deze en andere gegevens worden aangevuld 
en vergeleken met die van monsters die volgens een standaard
methode worden genomen onder de wortelzone van het gewas. 
Daar kan de meststof immers niet worden benut door het gewas 
en zal grotendeels naar het grondwater uitspoelen of worden 
vastgelegd. Wanneer controle uitwijst dat er teveel meststoffen 
zijn in die bodemlaag kunnen "de vervuiler betaalt" -principes in 
werking treden en de eigenaar of gebruiker van het land tot het 
betalen van een heffing, boete of schadeloosstelling worden aan
gesproken. 
Aanvullende gegevens kunnen dan worden verkregen uit de mon
sters die waterwin-bedrijven verkrijgen over de toestand in de bo
dem boven hun bronnen en van de waterschappen en zuive
ringschappen over de samenstelling van het water en de bodems 
van wateren die onder hun beheer zijn. Die zijn nodig om te 
weten hoeveel meststoffen daarin zijn terecht gekomen. 
Ad. 2. - De belangrijkste verzurende stoffen zijn zwavel oxyde, 
stikstofoxyden en ammoniak. In Nederland wordt door de land
bouw voor 20-25% bijgedragen aan het verzuren, vrijwel geheel 
met ammoniak (NH3) uit de veehouderij. Dit gas, dat wordt ge
vormd bij de afbraak van uitwerpselen door bacteriën, lost ge
makkelijk op in water tot ammonium-hydroxyde, NH40H >< 
NH4+ + OH-. Deze oplossing is basisch. In de bodem worden uit 
ammonium-hydroxyde nitraat-anionen (N03-) en waterstof-kati
onen (= protonen, H+) gevormd. Zodat ammoniak daar in hoge , 
mate de verzuring teweeg brengt. 
Als ammoniak in de atmosfeer zich verbindt met zwavel oxyde tot 
ammoniumsulfaat \(NH4)2S04j en met stikstofoxyden tot ammo
niumnitraat (NH4N03) leidt dat in de bodem door verdere om
zettingen tot het vormen van zwavelzuur en salpeterzuur, beiden 
sterk gedissocieerde zuren die veel protonen (H+) in oplossing 
brengen. Met het onder de grond werken van uitwerpselen na of 
bij het uitrijden en met andere maatregelen, kan zo veel mogelijk 
worden voorkomen dat de omgeving wordt belast met de uit am
moniak voortkomende zuren. Daar de meeste ammoniak neer 
komt in de nabijheid van de bron moet rekening worden gehou
den met de afstand tussen bron en het te beschermen gebied. 
Door dat ammoniak, ammonium-hydroxyde en stikstof-oxyden 
worden omgezet in nitraten leveren zij meststoffen. Dat moge 
goed zijn voor bouwland, voor de talloze soorten organismen die 
alleen kunnen gedijen in matig voedselrijke tot voedselarme leef
gebieden is het funest. Door deze bemesting van natuurgebieden 
en wateren worät in grote mate de verscheidenheid aan levens
vormen, de biodiversiteit, geschaad. Bovendien worden door de 
toevoer van stikstof-verbindingen in gronden en wateren, die niet 
rijk zijn aan mineralen, de verhoudingen tussen de concentraties 
der minerale bestanddelen al ras verstoord. Ook dat is onge
wenst. 
De opties om bodemvervuiling door te hoge mestgiften tegen te 
gaan zijn: 
a. Met overtreders (vervuilers) afrekenen door in de bodemlaag 
onder de wortelzone te bemonsteren en te bepalen hoeveel resten 
meststof er zijn. De met het toezicht belaste ambtenaar (politie) 
moet met een eenvoudige prikboor snel en gemakkelijk een. mon
ster kunnen trekken op 1,5 a 2,0 meter diepte. De discussie over 

grondonderzoek als instrument van het toekomstig beleid gaat de 
verkeerde richting uit wanneer het uitsluitend wordt gericht op 
onderzoek in de bouwvoor/wortelzone. Een goede boer laat dit zelf 
doen (een aantal maal per decade) om te weten wat de juiste sa
menstelling aan meststoffen moet zijn. Sommige boeren doen de 
bemonstering en analyse zelf. Wel zouden eigenaren of gebrui
kers van het land die verzuimen de bemesting mede te bepalen 
aan de hand van de uitkomsten van onderzoek van de bodem 
kunnen worden verplicht tot het laten doen van dergelijk. 
b. Met overtreders (vervuilers) af rekenen aan de hand van een 
verplichte boekhouding bij de voortbrengers en gebruikers. 
c. Een maximum aantal dieren per bedrijf vaststellen. 
d. De veehouder een heffing op te leggen voor elke kilogram uit- . 
werpselen die wordt voortgebracht en hem te verplichten deze te 
brengen naar een fabriek voor verwerking of behandeling. Met 
deze heffing moeten de verliezen worden betaald die de fabriek 
lijdt bij de productie van schone en droge mest. De hoogte van de 
heffing is afhankelijk van de stand van de techniek bij de verwer
king. De heffing kan ook als prikkel dienen voor zorgvuldig be
mesten en het verbeteren van de techniek om de uitwerpselen tot 
een goed product te verwerken. 
Onze voorkeur gaat uit naar de eerst genoemde mogelijkheid. 
Van de zijde van de regering is tot nog toe gesteld dat het nemen 
en analyseren van monsters te ingewikkeld is en te bureaucra
tisch. Die laatste aanduiding doet uit de mond van de bureaucra
tische overheid evenwel aan als een gotspe. Dat controle door 
middel van grondmonsters, waarvan een groot deel al jaarlijks 
wordt genomen, ingewikkelder en bureaucratischer zou zijn dan 
het nagaan van duizenden mineralen-boekhoudingen zal nie
mand behalve de verkondigers van deze stelling geloven. 
Daar het niet gaat om te ontcijferen wat op papiertjes is geschre
ven maar om inzicht en kennis te krijgen over wat er werkelijk 
gebeurt ten einde de vervuiling van bodem en water te voorko
men, lijkt ons dat ter plaatse moet worden gekeken en niet in de 
lade van het bureau. Wij willen niet vermijden om dit artikel te 
beëindigen met een gevolgtrekking die vooral veehouders hard 
zal vallen. Om in ons land de belasting van het milieu met uit de 
landbouw afkomstige mineralen werkelijk aanzienlijk te vermin
deren, zal bij de huidige stand van de techniek aan het inkrimpen 
van de veestapel niet kunnen worden ontkomen. Daarbij moeten 
we meteen stellen dat ook verscheidene plant-teelten, zoals de 
bollenteelt, de tuinbouw in de open lucht en in kassen in niet ge
ringe mate bijdragen aan het vervuilen van de omgeving. Zij die
nen niet te worden ontzien .• 

, 

Nieuwe publikatie van de SWB: 
'De PBO Bestuurlijke vernieuwing in de' agrarische sector', 
door de SWB-werkgroep Landbouw. 

In deze nota worden de structuur en de werkingswijze van de publiek

rechtelijke bedrijfsorganisatie onder de loep genomen. Vragen over de

centralisering en privatisering en van sectormanagement en democra

tische controle worden in de discussie geïntroduceerd als 'toetsstenen' 

voor het functioneren van het systeem. De werkgroep landbouw heeft 

deze lijn van denken toegepast in een reconstructie van de PBO

structuur. Drie begrippen zijn met name van belang: dynamisering van 

het bedrijfsleven, bestuurlijke vernieuwing en publieke controle. Langs 

deze begrippen wordt de PBO beschouwd en vervolgens wordt een 

aantal aanbevelingen gedaan. 
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