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1. Inleiding

De fosfaatgebruiksnormen worden door het beleid aangescherpt, onder andere ingegeven vanuit de 
kwaliteit van grond- en oppervlaktewater (Kader Richtlijn Water, EU 2000). Daarmee komt er steeds 
minder mestplaatsingscapaciteit in de landbouw en blijft de druk op de Nederlandse mestmarkt groot. 
Handelingen met mest waardoor mineralen niet meer in de Nederlandse landbouw terechtkomen 
noemen we mestverwerking. Handelingen met mest, waarna de mineralen in de Nederlandse 
landbouw komen, noemen we mestbewerking. In deze notitie worden beide begrippen meegenomen. 
Mestbewerking en -verwerking staat geheel ten dienste van het ontlasten van de mestmarkt. Via 
bewerking zullen eerst zoveel mogelijk mineralen nationaal benut moeten worden. Daarna zal via 
verwerking een product gemaakt worden dat buiten de Nederlandse landbouw (dus in andere 
Nederlandse sectoren of buitenlandse landbouw) kan worden aangewend. Tegelijkertijd denken we 
dat er in de nabije toekomst nog andere redenen zijn (dan alleen het ontlasten van de mestmarkt) om 
mest te gaan verwerken. Er gaat de komende jaren een grote vraag ontstaan naar mineralen uit 
dierlijke mest als gevolg van de stijging van energie en kunstmestprijzen. Deze prijsstijgingen hebben 
de negatieve marktwaarde van dierlijke mest al aanzienlijk verkleind en geven aan dat er perspectief 
is voor verandering van onze perceptie van de waarde en mogelijke toepassing van mest. Wij denken 
dat we afmoeten van onze afhankelijkheid van kunstmest en dat de diversiteit aan waarden, die 
besloten ligt in dierlijke mest, duurzamer benut zou kunnen worden. Technologie en 
kennisontwikkeling kunnen daaraan een bijdrage leveren. 

2. Stand van zaken

2.1 Mestverwerking

Pluimvee
Pluimveemest is een goede energiedrager en feitelijk het beste mestproduct wat de veehouderij 
produceert. Halverwege 2008 zal de Biomassacentrale in Moerdijk voor de verbranding van 
pluimveemest in bedrijf zijn. Hierbij wordt vliegas (wat afgezet wordt naar een kunstmestfabrikant) en 
elektriciteit geproduceerd. Van de capaciteit van 440.000 ton stapelbare pluimveemest (van ca. 60% 
ds) van deze biomassacentrale wordt 340.000 ton aangevoerd via de coöperatie van 
pluimveehouders (DEP). 
Verder wordt naar schatting zo’n 135.000 ton pluimveemest gebruikt als grondstof in korrelfabrieken 
voor de productie van circa 80.000 ton gedroogde mestkorrels. De korrels worden wereldwijd 
vermarkt. Ook wordt pluimveemest gecomposteerd en vervolgens geëxporteerd naar Duitsland, 
Frankrijk en België. Voor de hoeveelheden mest die geëxporteerd worden: zie bijlage 1.
De dunne pluimveemest (ongeveer 100.000 ton) gaat naar de champignonsubstraat bereiders. Het 
eindproduct champost, wordt grotendeels geëxporteerd. 
Met de verwerking en export van de pluimveemest heeft de pluimveesector een structurele oplossing 
voor de mestafzet geregeld. Van de productie van bijna 1.500.000 ton pluimveemest (CBS, 2007) 
wordt in 2008 ca. 85% buiten de Nederlandse landbouw afgezet. Dit geeft ook ruimte op de mestmarkt 
voor de afzet van andere mestsoorten.
Daarnaast zit de verbrandingsinstallatie van Fibroned in Apeldoorn (350.000 ton biomassa, waaronder 
pluimveemest) nog in het vergunningtraject. Verder wordt er gewerkt aan een praktijkinstallatie voor 
het vergassen van pluimveemest. 

Varkens
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De totale productie aan varkensmest in 2006 was 12.009.384 ton (CBS, 2007). Medio 2008 wordt ca. 
240.000 ton verwerkt tot te exporteren en te lozen producten in ca. 8 installaties (Nieuwe Oogst, 
2008). Dit is ca. 2% van de productie. Dit betreft veelal systemen van mest vergisting waarna het 
digestaat wordt gehygiëniseerd en geëxporteerd of waarbij het digestaat verder wordt gezuiverd via 
ultrafiltratie en omgekeerde osmose. In de varkenshouderij (evenals pluimveehouderij) zijn een aantal 
projecten toegewezen in het kader van de POR-regeling, waarbij ondernemers bij uitbreiding maar 
50% van de dierrechten behoeven aan te kopen als ze alle mest op hun bedrijf verwerken en dus ook 
afzetten buiten de Nederlandse landbouw. Van deze POR-projecten zal de komende jaren blijken of 
ze gerealiseerd worden. Bij een aantal van deze projecten wordt de mest gedroogd tot ca. 85% ds. 
Wij verwachten dat in 2010 niet meer dan 5% van de varkensmestproductie zal worden verwerkt.    

Rundvee
De Stichting Mestverwerking Gelderland verwerkt ca. 20% van de productie aan kalvergier in 2006, 
namelijk 660.000 ton van de 3.102.856 ton (CBS, 2007). Kalvergier laten we in deze notitie verder 
buiten beschouwing. We verwachten niet dat er meerdere initiatieven in de kalversector op stapel 
staan. Er zijn enkele initiatieven waar rundveemest wordt gedroogd en gekorreld. Dit is een gewild 
product voor particulieren, dat veelal wordt afgezet via tuincentra en hobbymarkten. Op de totale 
productie van ruim 52 miljoen ton is dit marginaal. We verwachten dat hier in de toekomst meerdere 
initiatieven komen. 

2.2 Mestbewerking
In de praktijk zijn verschillende initiatieven inzake mestbewerking opgestart (vooral mestscheiden). De 
omvang hiervan is echter onbekend. Ingeschat wordt dat niet meer dan 1% van de varkensmest wordt 
gescheiden. Bij rundermest is dit percentage nog lager. Na mestscheiden moeten beide fracties nog 
steeds als mest worden afgezet tegen de op de markt geldende prijzen. Het financiële voordeel bij de 
afzet weegt meestal niet op tegen de kosten van de bewerking. Mest vergisten is ook een vorm van 
mestbewerken. Eind 2008 zullen in Nederland ca. 100 vergisters in bedrijf zijn. De totale productie aan 
dierlijke mest in Nederland bedraagt ca. 70 Mton (CBS, 2007). Nog geen procent hiervan wordt vergist 
voor de productie van biogas (Ongenae et al., 2008). Het potentieel voor vergisting wordt nog lang 
niet optimaal benut.

3. Lessen uit het verleden

Vóór de introductie van kunstmest aan het begin van de 20e eeuw, was dierlijke mest een waardevol 
product en waren veeteelt en akkerbouw sterk aan elkaar gekoppeld. Om de plantaardige productie 
op te voeren werden in de loop van de 19e eeuw nutriënten in de vorm van natuurlijk gedroogde 
vogelmest (guano) van de andere kant van de wereld aangevoerd, wat enerzijds het belang van 
nutriënten en de waarde van dierlijke mest aangaf, en anderzijds de Nederlandse akkerbouwers 
voorbereidde op het gebruik van kunstmest (Homburg, 2004). Het gebruik van kunstmest maakte de 
specialisatie van akkerbouw en de loskoppeling van veehouderij verder mogelijk. Het is niet 
onbelangrijk ons te realiseren dat die ontwikkeling onlosmakelijk verbonden is met de opkomst van de 
industriële revolutie en de exploitatie en het gebruik van de (eindige) voorraad aan fossiele 
brandstoffen, vooral olie en gas. Alleen die beschikbaarheid aan energie maakte de productie en het 
transport van deze “gemakkelijke” en universele meststoffen mogelijk. We zijn daarmee van een 
circulaire naar een lineaire landbouweconomie gegroeid, die, naast de onmiskenbare welvaart van 
hoge producties, gepaard gaat met grote reststromen en één daarvan is mest.  
De huidige landbouw en veehouderij onderscheiden zich niet veel van de moderne industrie, in die zin 
dat het productieproces beschreven kan worden als: “take, make, waste”. We gebruiken al dan niet 
eindige voorraden aan natuurlijke hulpbronnen, produceren zoveel mogelijk, en houden afval over dat 
we tegen kosten moeten opruimen of exporteren, of die op een diffuse manier onze omgeving 
verontreinigen, waardoor ook de gezondheid van onze directe leefomgeving in het geding kan komen. 
Een ander - in het oog springend - probleem waar wij ons momenteel mee geconfronteerd zien is de 
klimaatverandering. Dit is een gevolg van de hoge CO2-uitstoot afkomstig van het gebruik van fossiele 
brandstoffen en een gevolg van de emissie van methaan (pensvergisting herkauwers) en lachgas 
(emissie uit bodem). De akkerbouw en veehouderij dragen hoge mate bij aan die uitstoot (Sebek et 
al., 2008; Steinfeld et al., 2006). Voor de kunstmestproductie wordt in NL bijvoorbeeld ongeveer een 
kwart van ons industrieel aardgasgebruik gespendeerd (Rabou et al., 2006), wat gepaard gaat met 
een flinke CO2-uitstoot (BD, 2008). 
Om de kosten van afzet te beperken en de mest tot een hogere waarde te brengen, zijn de afgelopen 
25 jaar verschillende pogingen en experimenten ondernomen om mest te verwerken tot waardevolle 
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producten. Technisch is veel mogelijk gebleken, maar de implementatie in de praktijk ging gepaard 
met pieken en dalen. Als de afzetprijzen voor mest hoog waren, werden projecten gestart. Na verloop 
van tijd bleek dat deze projecten toch te duur waren en werden de installaties weer ontmanteld. De 
kritische factoren bleken te zijn: de prijzen op de afzetmarkt, de exploitatiekosten van de installaties 
(waaronder energie), de afzetkosten van de producten en de techniek. Hieruit zijn de volgende lessen 
te trekken: 

- Bedrijfseconomische haalbaarheid. Alleen als de mestafzetprijzen structureel hoog 
(bijvoorbeeld > 20 euro per ton) blijven óf de opbrengstprijs van de mestproducten aanzienlijk 
hoger wordt dan nu, zal mestverwerking van de grond komen. 

- Organisatorische haalbaarheid. Mestverwerking op lokaal, regionaal en centraal niveau staat 
of valt met de organisatie van ondernemers en het contractueel vastleggen van 
mestleverantie voor een lange periode, zoals bijvoorbeeld nu gebeurt bij DEP in Moerdijk.

- Technische haalbaarheid. Er zijn technische problemen geweest, maar de techniek was in het 
algemeen niet de reden waarom mestverwerking niet van de grond kwam. 

- Vergunningstechnische haalbaarheid. Vaak bleek het een bijzonder lastig en langdurig proces 
om de vergunningen (Ruimtelijke Ordening, Milieu, lozing water) in orde te krijgen.

Mestverwerking op bedrijfsniveau is niet echt van de grond gekomen vanwege de volgende redenen: 
te kleine schaal (dus te hoge kosten), de storingsgevoeligheid en daarmee samenhangend een te 
hoge arbeidsbehoefte van de veehouder, onvoldoende vakmanschap en organisatievermogen van de 
veehouder. Een bijkomend probleem van de kleinschaligheid is dat er weinig homogeen product in 
marktwaardige hoeveelheden beschikbaar komt. Het oppakken van de marketing door de veehouder 
zelf is ook een behoorlijke opgave gebleken. 
Mest verwerken is vanuit het verleden vooral opgestart vanwege een economische drive: de 
afzetkosten voor onbewerkte mest waren hoog en men probeerde deze te drukken door bepaalde 
producten te maken. Deze producten waren aanbodsgedreven. Vaak werd veel technologie ingezet en 
veel energie verbruikt. Daarbij bleek dat de kosten te hoog waren en de opbrengsten/besparingen te 
laag (Melse en Verdoes, 2005). Er zal dus meer gelet moeten worden op de vraag van de 
mestgebruikers.

4. Mondiale ontwikkelingen

Ruim een jaar geleden (mei 2007) lag de olieprijs rond de 65$ per vat. Inmiddels is de prijs 135$ per 
vat (mei 2008, een verdubbeling in een jaar!) en wordt de prijs voor eind 2008 geschat op 150 tot 
200$ per vat (Taz, 2008). IMSA (Oegema, 2008) schat dat de olieprijs in de komende vijf jaar naar 
300$ per vat zal stijgen. Kunstmest en voedselprijzen zijn gekoppeld aan die ontwikkeling. De 
kunstmestprijzen zijn verdubbeld in een jaar tijd. De wereldvoedselvraag in combinatie met 
economische groei zijn primair bepalend voor het gebruik van meststoffen en bodemverbeterende 
middelen in de wereld (FAO, 2008). Voorlopig leidt dit vooral tot problemen in die delen van de wereld 
waar voedsel als eerste levensbehoefte nog een belangrijk onderdeel van de besteding van het 
huishoudbudget uitmaakt, maar de gevolgen zijn ook in Nederland voelbaar. Als de energieprijzen 
werkelijk langs deze weg doorstijgen zal dit tot drastische wijzigingen in de landbouw, onze 
voedselproductie, akkerbouw en veehouderij leiden. Hergebruik van afval (Braungart en Mc Donough, 
2007) zal daarin een belangrijke plaats krijgen. Niet vanuit ethische of morele, maar simpelweg uit 
economische overwegingen. 
Net als de voorraad aan fossiele brandstoffen, kolen, olie en aardgas, is de wereldvoorraad aan 
fosfaat eindig. Fosfaat wordt geïmporteerd uit landen (vnl. VS, Rusland en Marokko) waar het als 
mineraal wordt gedolven in open mijnen. Schattingen geven aan dat bij het huidige gebruik van fosfaat 
in de landbouw, de fosfaatvoorraad over 60 tot 100 jaar op zou kunnen zijn (RD, 2007), zo ongeveer 
gelijk met het opraken van de voorraden fossiele brandstoffen.

5. Centrale boodschap

Uit de cijfers in hoofdstuk 2 blijkt dat het aandeel mestverwerken voor runder- en varkensmest niet 
groot is (maximaal 5% in 2010). Echter als dit percentage daadwerkelijk kan worden gerealiseerd en 
mogelijk kan worden opgevoerd tot 10% in 2015 (i.v.m. schatting overschot in 2015; Luesink, 2007), is 
het overschot van de mestmarkt af en zal er rust komen op de markt, wat tot uiting zal komen in 
stabielere prijzen. 
Uit de voorgaande informatie (hoofdstuk 3 en 4) kunnen we leren, dat mestverwerking in de toekomst 
alleen perspectief heeft (en dan ook werkelijk een oplossing kan bieden ter ontlasting van de 
mestmarkt) als:
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- mest en grond weer worden gekoppeld,
- de optimale schaalgrootte, organisatie- en samenwerkingsvorm wordt gekozen,
- de energie in de mest optimaal wordt benut,
- de mineralen uit mest kunnen worden teruggewonnen en hergebruikt,
- kunstmest wordt verdrongen door organische meststoffen,
- er meerwaarde van de producten verkregen kan worden (hogere opbrengsten),
- er ruimte komt in de regelgeving.

In hoofdstuk 6 geven we verschillende aspecten van de ecologische en economische duurzaamheid 
m.b.t. mest verwerken aan en in hoofdstuk 7 staan de meer concrete lijnen en onderzoeksvoorstellen.

6. Mest(be)(ver)werking en duurzaamheid

6.1 Kringlopen
Een belangrijk aspect van duurzame veehouderij is het sluiten van de nutriëntenkringlopen, 
bijvoorbeeld door dieren op dezelfde plaats te houden als waar de voerproductie plaatsvindt. De 
klimaatverandering is niet zozeer een gevolg van onze hoge energieconsumptie, als wel van een 
wereldwijde onbalans in nutriëntenkringlopen (Braungart, 2008). Een duurzame aanwending van de 
producten uit mestverwerking zal regionaal, nationaal en zelfs mondiaal moeten plaatsvinden. De 
locale intensiteit van de veehouderij bestaat bij de gratie van import van nutriënten en energie in de 
vorm van krachtvoer en kunstmest. Om de nutriëntenbalans in evenwicht te houden, zou een deel van 
de nutriënten in de mest teruggebracht moeten worden naar die plaatsen waar het krachtvoer 
vandaan komt, dus bijvoorbeeld naar Brazilië (soja). Om die nutriënten verder te kunnen verplaatsen, 
dient de mest verwerkt te worden tot een droger product, in de buurt van de mestproductielocaties. 
Voor een betere nationale en regionale aanwending van mineralen komt mestbewerking ook in 
aanmerking.
Nutriënten uit dierlijk mest zouden moeten worden toegepast bij de productie van kunstmest. De 
uitdaging is dan ook om producten uit mest te maken die kunstmest kunnen vervangen. Het 
perspectief om producten uit mest onder de EG richtlijn 2003/2003 te laten vallen is niet groot en is 
alleen weggelegd voor een aantal concentraten (Monteny et al., 2007). De productiekosten daarvan 
zijn vooralsnog hoger dan de productiekosten voor kunstmest. De "verslaving" aan kunstmest, zowel 
in de praktijk van de akkerbouw als in het Europees en landelijk beleid, wordt gezien als de meest 
kritische factor in de duurzaamheid. 
Het verbranden van mest is desastreus voor de beschikbaarheid van fosfaat in het eindproduct (as) 
voor de landbouw en zou moeten worden afgewezen. Toepassing van as na vergassing en 
verbranding van mest in bijvoorbeeld asfalt voor snelwegen is een onomkeerbaar verlies van 
belangrijke nutriënten voor de voedsel- en energievoorziening op de (middel)lange termijn. Bij de 
verbranding van pluimveemest is een meer duurzame weg gekozen: calciumfosfaat wordt 
teruggewonnen en geleverd aan de kunstmestindustrie. 
Een belangrijke randvoorwaarde voor duurzame kringlopen is een koopkrachtige afzetmarkt voor de 
verwerkte mestproducten.

6.2 Technieken
Mestverwerking dient duurzaam te geschieden. Dat betekent dat ondermeer rekening gehouden moet 
worden met de volgende aspecten: emissies, energie tijdens de exploitatie van de installatie, 
transportenergie, kosten, geschiktheid van aanvoerwegen, locatiekeuze, materiaalkeuze, type 
mestproduct en nutriëntenkringloop. Buisonjé et al. (2008) concluderen dat technieken zonder 
energiewinning, maar wel met hoog energieverbruik minder duurzaam zijn. Het meest duurzaam 
zouden technieken zijn waar de mest of digestaat op landbouwgrond in de directe omgeving wordt 
aangewend. Melse en Timmerman (2008) achten aërobe behandeling (nitrificatie en denitrificatie) niet 
duurzaam vanwege het hoge energiegebruik, de emissie van lachgas en de productie van stikstofgas 
dat niet meer aangewend kan worden bij de bemesting. Er zijn technieken in ontwikkeling waarmee de 
uitstoot van lachgas deels kan worden voorkomen, echter stikstofgas blijft het eindproduct. 

6.3 Mest (co)vergisten
Fossiele energie is schaars en wordt nog schaarser. Mest bevat biomassa, waar duurzame energie uit 
gewonnen kan worden. Mest vergisten is daartoe een goede optie, mede vanwege het voorkómen 
van emissie van broeikasgassen. Zo kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling van 
het kabinet om op termijn de CO2-uitstoot te verminderen, de klimaatverandering tegen te gaan en 
voor wat betreft energie minder afhankelijk te worden van politiek instabiele regio’s.
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Bij covergisting wordt tot 50% co-substraten van de positieve lijst toegevoegd aan de mest. Omdat het 
digestaat geheel als dierlijke mest wordt gezien, neemt de mesthoeveelheid bij covergisting dus toe. 
Vergisting vindt daarom vooral plaats in noord Nederland (melkvee- en akkerbouwbedrijven) waar de 
afzet van digestaat op eigen grond minder een probleem is dan bij de intensieve bedrijven in het 
midden en zuiden van het land. De huidige subsidies (SDE, 2008) voor mestvergisting zijn voor 
ondernemers te laag om te investeren. De ontwikkeling van mestvergisting is dus vooral afhankelijk 
van de energieprijzen. Daarnaast zijn doorslaggevend: de beschikbaarheid van reststromen en de 
ontwikkeling van het wettelijk kader (Ongenae et al., 2008). Covergisten van producten die ook voor 
diervoeding of voor menselijke consumptie geschikt zijn, dient te worden vermeden (LNV, 2007). 
Gezocht moet worden naar restproducten en afvalproducten met lage prijs en waarvoor een constante 
aanvoer kan worden gegarandeerd.

6.4 Energie
Kunstmestfabrieken zetten stikstofgas uit de lucht met behulp van veel energie om in ammoniak en 
nitraat, grondstoffen voor kunstmest. In Nederland wordt jaarlijks meer dan 2,3 miljard m3 aardgas 
gebruikt om stikstof te binden voor kunstmestproductie (o.a. Yara, Sluiskil). Daarmee gebruiken we 
jaarlijks een aanzienlijk deel van deze waardevolle en eindige energiebron voor de productie van 
kunstmest. Op macroniveau bezien, is het toepassen van kunstmest niet duurzaam (energie, 
importen, transporten, stijgende prijzen). Ondanks de hoge energiekosten (CO2-uitstoot) die met de 
productie van kunstmest gepaard gaat, is de kunstmestproductie in Nederland in de visie van het 
huidige kabinet buiten schot gebleven (Schoon en Zuinig, 2007). Naast het grote gebruik aan fossiele 
energie, stagneert productie van kunstmest ook innovatie rond mestbewerking. 

6.5  Mest afzetprijzen
Het huidige mestoverschot bedraagt landelijk ca. 2,5% voor fosfaat (4 miljoen op een productie van 
161 miljoen kg (Hoogeveen et al., 2008). Luesink et al. (2007) schatten dat in het jaar 2015 de 
hoeveelheid niet plaatsbare mest zal oplopen tot 8% van de productie (=13 miljoen kg fosfaat). De 
mestafzetprijzen zullen dan ook hoog blijven c.q. nog hoger worden. Momenteel wordt gedacht dat 
mest verwerken alleen uitgevoerd kan worden als de kosten maximaal 20-25 euro per ton bedragen. 
Verwacht wordt dat de afzetprijzen in de toekomst boven deze waarden zullen uitkomen wanneer er 
door middel van be- en verwerking en export, geen alternatieve afzetkanalen worden ontwikkeld. 

6.6  Afwenteling
Pollution swapping dient te worden vermeden. Hiermee wordt bedoeld dat schadelijke effecten van het 
ene compartiment worden afgewend op het andere compartiment (bijvoorbeeld ammoniakemissie 
beperken door technologie met hoog energieverbruik). Bij het definiëren van een mest(be)
(ver)werkingsketen dienen dan ook alle milieu-impact categorieën meegenomen te worden, zoals 
wordt gedaan bij een “Life Cycle Analysis" (hierbij wordt gekeken van de ruwe materialen tot aan het 
gebruik van het product welke milieu-impact de productie hiervan heeft).

6.7 Bodemkwaliteit
De kwaliteit van de bodem speelt een sleutelrol voor duurzame landbouw in de toekomst. Dierlijke 
mest en afgeleiden zijn goed voor de bodem. In vergelijking met kunstmest bevatten zij meer 
organische stof en een uitgebreidere mineralensamenstelling. Digestaat (na vergisting) bevat een 
lagere C/N-verhouding en een hoog aandeel moeilijk afbreekbaar koolstof (lignine, cellulose). In 
vergelijking met dierlijke mest kan dat bij toevoeging aan agrarische grond leiden tot een verschuiving 
van de biologische activiteit in de bodem, waarbij de activiteit van schimmels wordt gestimuleerd (De 
Boer, 2007; Saat, 2008). Over de effecten van digestaat op bodemleven (micro- en macrofauna) is 
nauwelijks iets bekend (Ongenae et al., 2008). Eerste studies tonen zowel positieve als negatieve 
effecten. Potproeven met onbewerkte mest tonen aan dat de mestkwaliteit van invloed is op het 
bodemvoedselweb, met name op het aantal en type nematoden (Van den Pol-van Dasselaar et al., 
2006). In akkerbouw- en veehouderijsystemen heeft dierlijke mest een belangrijke waarde omdat het 
bijdraagt aan het behoud van de koolstofbalans in de bodem.
Het grootste deel van de CO2-uitstoot uit de landbouw is een gevolg van verlies van koolstof uit de 
bodem (Saat, 2008). Dit is vooral een gevolg van veranderend landgebruik (Vellinga et al., 2004). Een 
combinatie van het intensief voeren van de bodem met vaste, verteerde mest, compost en 
groenbemesters enerzijds en minimale grondbewerking (no-tillage) anderzijds, kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan het vastleggen van koolstof in de bodem, en daarmee het verduurzamen van 
agro-ecosystemen (Brussaard et al., 2007). Gepleit wordt voor het produceren van producten uit mest 
die de bodemvruchtbaarheid verbeteren.
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7. Concretisering naar de toekomst

We achten dat er perspectiefvolle sporen voor mestbe- en verwerking zijn. Vanuit de biobased 
economy en Cradle to Cradle (C2C / McDonough & Braungart, 2002) is mest een uitermate 
waardevolle grondstof met nuttige toepassingen. Vanuit de C2C gedachte kan mest nooit als afval of 
als restproduct worden gezien. 

7. 1 Regionale pilots
Pluimvee- en varkensbedrijven hebben over het algemeen te weinig grond om alle geproduceerde 
mest af te zetten. Vanwege de aanscherping van normen gaan ook melkveehouders nadenken over 
mestbewerken, bijvoorbeeld mest scheiden om een deel van het fosfaat af te voeren. Runder- en 
varkensmest bevat energie en waardevolle nutriënten, maar heeft een laag drogestof gehalte (ca. 5-
10%). Hierdoor zijn de transportkosten per kg nutriënten hoog. De verwerking en verwaarding van 
mest vindt dus idealiter plaats in de nabijheid van de productie (veehouderijbedrijf). Andere redenen 
voor bewerking op bedrijfsniveau kunnen zijn dat de warmte, die beschikbaar komt na co-vergisting of 
beschikbaar is in de stallen, gebruikt kan worden bij de verwerking van mest. De benodigde 
combinaties van technieken zijn nu vaak nog te complex en te duur voor kleinschalige toepassing op 
bedrijfsniveau. De economische haalbaarheid kan sterk verbeteren door te sturen op 
waardevermeerdering door diversificatie. Mogelijke waarden van kleinschalige decentrale verwerking 
(kan ook in coöperaties, bij loonwerkers, bij energiebedrijven, slachterijen, waterzuiveringen etc.) zijn 
bijvoorbeeld de bijdrage aan diversiteit van energieopwekking, voedselproductie, arbeid en 
kennisontwikkeling in de regio, wat tegelijk een optimale inpassing in de regionale context mogelijk 
maakt. Er zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt dienen te worden van bestaande infrastructuur. 
Decentrale energieopwekking en voedselproductie passen ook goed in een beleid van risicospreiding 
(Rifkin, 2003). Zo kan regionale ontwikkeling plaatsvinden binnen de huidige  trend van 
mondialisering. Wij ondersteunen de oproep van Braungart (2008) om in Nederland ca. 10 pilots van 
“cradle to cradle” landbouw op te starten, en daarmee de kennis te ontwikkelen die we nodig zullen 
hebben in het post-olietijdperk. Daarvoor zal dan ook in de regelgeving ruimte geboden moeten 
worden. 

7.2 Integrale benadering
In die regionale pilots dienen veehouders en akkerbouwers samen te werken aan het lokaal sluiten 
van minerale kringlopen en besparing op het gebruik van fossiele brandstof in de bedrijfsvoering. Er 
zijn diverse voorbeelden van regionale initiatieven op dit punt die verder ontwikkeld zouden kunnen 
worden. Een daarvan is “Echt Overijssel” (Boekhoff en Pinxterhuis, 2008) waarin naast samenwerking 
tussen veehouders en akkerbouwers gewerkt wordt aan het versterken van de interactie tussen 
consument en producent, o.a. door de ontwikkeling van regionale producten en nieuwe producten en 
diensten, waaronder energie, landschap en natuur. 
Er dient een product gemaakt te worden vanuit de vraag van de markt (mest op maat). In feite dient 
het mestproduct afgestemd te zijn op de behoefte van het ontvangende gewas en de ontvangende 
bodem (N-P-K-verhouding, sporenelementen, organische stof). Er is een enorme fine-tuning nodig om 
dit te bereiken. We zouden noodzakelijke nutriënten gemakkelijk moeten kunnen bijmengen en 
ongewenste stoffen (denk aan zware metalen!) eruit moeten kunnen halen. De invulling hiervan vraagt 
een integrale benadering in de gehele mestketen. Hierbij zijn 2 opties mogelijk. De eerste is de input 
en output in elke schakel van de keten op elkaar af te stemmen. Voorbeeld: bij het maken van 
mestproducten rekening houden met de gewasbehoefte en bij het maken van veevoer rekening 
houden met de mestsamenstelling. In biologische processen is dit bijzonder lastig. De andere optie is 
meer een technologische: de output van een schakel in de keten via (bij)mengen, onttrekken en 
bewerken geschikt maken als input voor de volgende schakel.

7.3 Nieuwe technieken van mest verwerken
In Melse et al. (2004) is een overzicht gegeven van mestverwerkingtechnieken. Deze zijn verdeeld in 
“Technisch bewezen” en “technieken in ontwikkeling”. De laatste jaren zijn de “technieken in 
ontwikkeling” echter bijna niet verder ontwikkeld, behalve de techniek van mest vergisten en verdere 
verwerking via scheiden, zuivering effluent en drogen van fosfaatrijk product. Nieuwe ontwikkelingen 
vanuit andere sectoren (zoals waterzuivering) blijken in de veehouderijsectoren niet opgepakt te 
worden. Er is een doorbraak nodig in de ontwikkeling van nieuwe technologie. Daarbij kan gedacht 
worden aan olie produceren uit mest. Of het samen verwerken van mest met andere 
biomassastromen. Daarvoor zijn ook doorbraken nodig in het beleid. De N die verloren gaat bij 
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(de)nitrificatie van rioolwater zou ook teruggewonnen moeten worden voor de Nederlandse landbouw. 
Dit betekent dat er geïnvesteerd zou moeten worden in projecten die mest tot waarde brengen in 
combinatie met andere reststromen (rioolwater, menselijk afval, GFT, slib etc.). Ook de warmte die 
beschikbaar is bij veel industriële bedrijven zou mogelijk effectief gekoppeld kunnen worden aan 
mestverwerking.
Fosfaat uit mest dient zodanig “verpakt” te worden dat het geëxporteerd, opgeslagen en nuttig 
aangewend kan worden. Op dit punt zou onderzoek sterk gestimuleerd moeten worden. Bewerken en 
drogen van dikke, fosfaatrijke fracties verdient ook meer aandacht. Dit vindt momenteel op 
bescheiden schaal al plaats in korrelfabrieken in Nederland en Vlaanderen. De afnemers vragen 
kwaliteitsproducten met homogene samenstelling. 
Bij de productie van biogas is meer onderzoek gewenst naar andere aanwendingen van het gas 
(aardgaskwaliteit) en de noodzakelijke benutting van overschotwarmte.

7.4 Kunstmest verdringen
Mestbewerken en –verwerken is alleen kansrijk als de marktvraag naar (acceptatiegraad) de 
mestproducten in binnen- en buitenland stijgt. De stijgende energie-, kunstmest- en voedselprijzen 
zullen bijdragen aan een betere acceptatie van en vraag naar organische meststoffen. Nu al kennen 
we voorbeelden van biologische en gangbare akkerbouwers die zonder of met een minimale 
hoeveelheid kunstmest werken. In de graanteelt en aardappelteelt kunnen bijvoorbeeld ook dunne 
fracties en vloeibare concentraten worden aangewend om kunstmest te vervangen. Milieukundig 
kunnen grote sprongen worden gemaakt als een tussenproduct uit mest kan worden gemaakt dat kan 
worden aangewend boven de 170 kg norm uit dierlijke mest (of 250 kg bij derogatie). Dit spoor 
verdient ondersteuning in de regelgeving. 
De verwachting is dat kunstmestfosfaat zich prijstechnisch uit de markt zal prijzen en straks nog 
minimaal wordt toegepast. De afgelopen jaren is het gebruik van kunstmestfosfaat al drastisch 
gedaald. Het vervangen van kunstmest heeft dan vooral betrekking op stikstof-kunstmest.

7.5 Lozing effluent
In de gehele mestverwerkingketen blijken de transportkosten duidelijk mee te tellen. Om deze te 
beperken (energie én imago)  moet er naar gestreefd worden om loosbare (of elders aan te wenden) 
effluenten te produceren. Het is technisch mogelijk om ca. 60% van de ingaande mest tot een 
loosbaar effluent te maken. Dit gezuiverde effluent is echter nog niet geschikt om te lozen op het 
oppervlaktewater. Ook lozing op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) is niet vanzelfsprekend 
vanwege de kwantiteit of kwaliteit. Ten eerste dient de RWZI voldoende capaciteit te hebben, ten 
tweede bestaat er een voorkeur voor RWZI’s die hun effluent kunnen lozen op groot open water. Dit is 
een belangrijk aandachtspunt bij verwerking van drijfmest, dat immers voor meer dan 90 % uit water 
bestaat. Het belang van lozing is daarom groot. De waterschappen gaan scherpere eisen aan de 
lozingen stellen in verband met de Kaderrichtlijn Water. Daarbij komen vanuit de maatschappij vragen 
over ziektekiemen, hormonen, zware metalen en antibiotica in dit effluent. Nader onderzoek naar deze 
stoffen is noodzakelijk. Alleen dan kunnen oplossingen worden geformuleerd en kunnen garanties 
worden afgegeven over deze lozingen. 

7.6 Innovatieve toepassingen
Op de markt zijn in de toekomst tekorten te verwachten aan bestanddelen in mest zoals stikstof, 
fosfor, bepaalde (zware) metalen. Volledig nieuwe sporen moeten worden onderzocht gericht op deze 
mondiale tekorten. Mestverwerken zou via nieuwe technologie (van buiten de landbouw) ook 
gekoppeld kunnen worden aan verwerking van andere stromen, zoals urine uit ziekenhuizen en 
woonwijken. We dienen ons daarbij niet alleen te beperken tot dierlijke mest, maar ook de waardevolle 
nutriënten uit de rioolwaterzuivering, die nu verbrand worden, gaan hergebruiken. Dit vraagt om 
fundamenteel technologisch onderzoek. Terugwinning van fosfaat en andere nutriënten uit rioolslib 
krijgt al veel aandacht in huidige onderzoeksprogramma’s en wordt al bedrijfsmatig toegepast (Huber, 
2008). Nieuwe technologieën moeten worden aangewend om elementen uit de mest te halen met een 
geborgde constante samenstelling die elders als nuttige producten aangewend worden. De individuele 
producten kennen afzet zowel binnen de landbouw als buiten de landbouw (chemische industrie). 
Voorbeelden zijn: biomassaproductie via algen of eendenkroos, winnen van fijn chemicaliën uit mest, 
productie van eiwitten, productie van bouwstoffen. Dus het produceren van functionele mest. 
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Bijlage 1 -  Mestexport in 2006 en 2007

De mestexport is sinds de invoering van het nieuwe mestbeleid in 2006 fors gestegen. De totale 
export is ten opzichte van de laatste jaren met het Minassysteem (2003 t/m 2005) verdrievoudigd. De 
hoeveelheid varkensmest die werd geëxporteerd is gemiddeld bijna verviervoudigd ten opzichte van 
het Minastijdperk, terwijl de hoeveelheid uitgevoerde rundveemest bijna 20 keer hoger is. Export van 
rundvee- en varkensmest is alleen onder voorwaarden mogelijk als de mest afkomstig is uit een voor 
dit doel door de VWA (Voedsel- en Waren Autoriteit) erkende installatie (temperatuur/tijd eis: minimaal 
60 minuten op ten minste 70oC). 

In 2006 werd 960.554 ton dierlijke mest geëxporteerd, een verdubbeling ten opzichte van 2005 (DR, 
2006). Duitsland was met 685.782 ton de grootste ontvanger van Nederlandse mest, gevolgd door 
België waar 173.546 ton naar toe ging. In 2006 is in totaal 376.416 ton pluimveemest en 100.988 ton 
varkensmest geëxporteerd. In 2007 is 1,5 miljoen ton mest geëxporteerd (ca. 2,2% van de totale 
mestproductie). Vooral de export van varkensmest en pluimveemest steeg met ruim 40 procent 
aanzienlijk. In 2007 is zo’n 600.000 ton onbewerkte pluimveemest afgezet naar Duitsland, Frankrijk en 
België. De export van varkensmest neemt vooral toe dankzij de nieuwe methode van het hygiëniseren 
van (vergiste) mest. Veruit de meeste mest ging naar Duitsland: 1,1 miljoen ton. Naar België werd 
282.543 ton geëxporteerd en naar Frankrijk 99.273 ton. Naar de overige landen ging 36.828 ton. 
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