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Over de problemen die door de enorme mestover-
schotten zijn veroorzaakt doen onderhand meer
woordspelingen dan reële oplossingen de ronde.
Een grondige aanpak is door de overheid steeds
vooruitgeschoven met een verwijzing naar de in
ontwerp zijnde Wet Bodembescherming en Mest-
stoffenwet. Met dit instrumentarium kunnen be-
perkingen worden opgelegd aan het gebruik van
meststoffen. Nu de inwerkingtreding van deze wet-
ten naderbij komt wordt duidelijk welke aanpak
men voorstaat. Dat de situatie al met al nogal uit
de hand is gelopen wordt ook van landbouwzijde
erkend. Het was voldoende aanleiding om vooruit-
lopend op deze wetgeving de interimwet beperking
intensieve veehouderij in te stellen om de uitbrei-
ding van deze bedrijfstak aan banden te leggen.
Een nogal bijzondere ingreep voor een kabinet
waarin ondernemersvrijheid hoog in het vaandel
staat.
'Op dit ogenblik blijkt geen mogelijkheid aanwezig
om de mestoverschotten in ons land te verwerken,
te vernietigen ofte exporteren', aldus het Ministe-
rie van Landbouw en Visserij. Over inkrimping van
de intensieve veehouderij als mogelijke oplossing
wordt met geen woord gerept. Braks gaf zelfs bij de
bekendmaking van de normen voor het mestge-
bruik aan dat 'het behoud van een perspektief bie-
dende veehouderij, dat wil zeggen het behoud van
een veehouderij zoals ons land die nu kent', de ba-
sis vormt voor de te nemen maatregelen.
Het feit dat de hoeveelheid fosfaat in mest als uit-
gangspunt voor het beleid is gekozen is gunstig,
maar vormt nog geen reden om de toekomst met
een gerust hart tegemoet te zien. Integendeel, het
huidige beleid is erop gericht de problemen in de
intensieve veehouderijgebieden te verlichten door
mest(produktie) naar akkerbouwgebieden als de
Veenkoloniën te verplaatsen. Het risiko is groot
dat met de mest ook problemen naar de noordelij-
ke provincies worden verplaatst. Voorzover die
hier tenminste niet al aanwezig zijn, aldus de au-
teurs, medewerkers van de Milieufederatie Gronin-
gen en de Milieuraad Drenthe.

De milieukundige problemen zijn ontstaan doordat op
(intensieve) veehouderijbedrijven, als gevolg van het
aankopen van voer, meer mineralen en zware metalen

in de mest overblijven dan op het beschikbare areaal
grond (voorzover aanwezig) verantwoord kan worden
afgezet.
Nitraat en fosfaat worden dan, met de zware metalen,
afvalstoffen die men op de een of andere manier moet
zien kwijt te raken. Snijmais biedt landbouwkundig ge-
zien de uitkomst. Het verdraagt grote hoeveelheden
mest en levert juist bij een overdosering de hoogste
opbrengst. Dat de gevolgen voor het milieu niet kon-
den uitblijven was reeds lange tijd voorzien. Ingrijpen-
de maatregelen werden niet genomen omdat de eko-
nomische belangen meer gewicht in de schaal legden.
De laatste jaren is met name in de koncentratiegebie-
den zeer duidelijk geworden dat de situatie sterk uit de
hand is gelopen.
De nitraatkoncentratie van het grondwater is op diver-
se plaatsen sterk gestegen. In de drinkwaterwinningen
Reuver en Montferland is de WHO-norm van 50 mg
nitraat per liter overschreden en moesten maatregelen
worden genomen om nog gezond water te kunnen
produceren.
Modelberekeningen gaven aan dat bij het uitblijven
van beperkingen in 2080 bij 16 winningen deze norm
zou worden overschreden en bij 45 winningen de kon-
centratie boven het 'richtnivo' (25 mg nitraat/l) uit zou
komen. Zuiveringstechnieken om deze koncentratie
terug te brengen zijn ontwikkeld maar duur. Boven-
dien is het dweilen met de kraan open. Sanering bij de
bron is noodzakelijk.
Intussen wees onderzoek op snijmaispercelen in inten-
sieve veehouderijgebieden uit dat ook fosfaat sneller
problemen zou gaan opleveren dan verwacht. Op een
groot aantal percelen was in de afgelopen j aren zoveel
fosfaat toegediend dat het bindend vermogen van de
bodem sterk is gereduceerd. De kans dat op korte ter-
mijn op dit soort percelen een verhoogde fosfaatuit-
spoeling gaat optreden is zeer groot.

Daarenboven bleek dat vervluchtiging van ammoniak
uit dierlijke mest een aanzienlijke bijdrage levert aan
de verzuring en vermesting van het milieu. De diskus-
sie over de grootte van deze bijdrage verstomde toen
ookdirekte schade van intensieve veehouderijbedrij-
ven aan de naaste omgeving werd aangetoond.

Behoefte
Is er nu werkelijk in de noordelijke provincies nog zo-
veel plaats voor dierlijke mest? Uit CBS-gegevens kan
een globaal inzicht worden verkregen. De kaart geeft
een overzicht van de fosfaarproduktie per hektare in
de verschillende gebieden die zijn ingedeeld op basis
van hun landbouwkundig karakter. Er is als uitgangs-
punt genomen dat alle intensieve veehouderij mest op
bouwland en alle rundveemest op grasland wordt ge-
bruikt. Over hoeveel dierlijke mest er dan nog bijge-
plaatst zou kunnen worden verschillen de meningen
sterk. De milieukundige benadering is dat op termijn
de fosfaatgift in evenwicht moet zijn met de hoeveel-
heid die door het gewas aan de bodem wordt onttrok-
ken. Voor grasland is dit ongeveer 85 kg fosfaat
(P2O5) per ha per jaar. Voor bouwland gemiddeld
zo'n 70 kg per ha per jaar.
In bijna alle regio's in het Noorden is er op dit moment
milieukundig gezien sprake van een overschot van fos-
faat op grasland. Het fosfaatbindend vermogen van de
bodem is echter groot en binnen 50 jaar zijn er bij een
dergelijk overschot nog geen problemen te verwach-
ten. Groot maar niet onbeperkt; deze situatie verdient
dan ook bijsturing. Volgens de overgangsnorm (250
kg per ha) kan overigens op grasland nog een aanzien-
lijke hoeveelheid worden geplaatst.
Op bouwland is het gemiddelde fosfaataanbod in de
noordelijke akkerbouwgebieden vrij laag en ligt deze
ruim onder de milieukundige norm. In de regio's waar
een relatief gering areaal bouwland gepaard gaat met
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de aanwezigheid van vrij veel intensieve veehouderij
zijn echter aanzienlijke overschotten ontstaan. Op cir-
ka 10.000 ha bouwland in het Groninger Zuidelijk
Westerkwartier, het Friese Veenweidegebied en de
Wouden en het Drentse Zuidwestelijk weidegebied,
Dieverderdingspel en Hoogeveen is zelfs sprake van
een verontrustende situatie. De overgangsnormen
voor bouwland (125 kg) en mais (350 kg) worden hier
overschreden.
In Friesland is een overschot van 3443 ton fosfaat, wat
overeenkomt met cirka 2 miljoen ton rundveemest. Er
is dus milieukundig gezien geen plaats meer in deze
provincie voor mest van elders.
In Groningen en Drente kan volgens deze benadering
respektievelijk nog ongeveer 5000 ton mest en 900
ton fosfaat in akkerbouwgebieden worden aange-
voerd (totaal 3,2 miljoen ton rundveedrijfmest).
Het totale strukturele fosfaatoverschot over heel Ne-

derland bezien is 80.000 ton. Volgens landbouwkun-
dige normen moet een hoeveelheid mest uit de over-
schotgebieden worden afgevoerd overeenkomend
met 18 miljoen ton rundveemest. De verhoudingen
geven aan dat het verspreiden van mest milieukundig
gezien geen en landbouwkundig gezien nauwelijks een
bijdrage vormt aan een verantwoorde oplossing. En-
kele kreatieve geesten op het Ministerie vinden dan
ook dat het dumpen van mest in zee overwogen moet
worden.
Bij de bovenstaande berekening is bovendien nog
geen rekening gehouden met het kunstmestgebruik.
Dit zal afnemen bij een toename van het gebruik van
dierlijke mest, maar is niet voor 100 % vervangbaar.
Ook speelt de acceptatie door boeren in tekortgebie-
den een grote rol. Uit onderzoek van het IVEMblijkt
zelfs dat, als ook met deze faktor rekening gehouden
wordt en uitgegaan wordt van de landbouwkundige en
milieukundige fosfaatnormen, de hoeveelheid mest
die van elders wordt aangevoerd zelfs moet vermin-
deren ten opzichte van het huidige nivo!

Boodschap
Grenzen dwingen tot aanpassing van landbouwbeleid,
was de boodschap die onlangs werd gepresenteerd bij
de aanbieding van de landbouwbegroting. Nu duide-

lijk een halt is toegeroepen aan een beperkte uitbrei-
ding van de intensieve veehouderij, is nog niet duide-
lijkhoe men de problemen die zijn ontstaan denkt te
gaan oplossen.
Met het instrumentarium dat men nu voorstelt wordt
een mechanisme in werking gesteld waarvan de gevol-
gen nog moeilijk zijn te overzien. Duidelijk is wel dat,
doordat de nonnen zijn afgestemd op de situatie in ty-
pische overschotgebieden, er in 'tekortprovincies' nog
onvoldoende basis is voor een verantwoorde bescher-
ming van natuur, milieu en drinkwater. De norm van
125 kg fosfaat die geldt voor bouwland en fungeert als
een soort drempelwaarde voor het instellen van beper-
kingen van uitbreiding en heffingen, ligt boven de ont-
trekking door het gewas. Bovendien is er zeker bij mais
geen garantie dat de situatie ten aanzien van stik-
stofuitspoeling verbetert. Onderzoek van Natuur en
Milieu toont aan dat het verspreiden van mest de ni-
traatproblemen in het grondwater alleen maar ver-
groot. De kans dat het areaal mais zich uitbreidt als
dumpgewas' is binnen de huidige normering groot.

Een grootschalige sanering van de intensieve veehou-
derij wordt met dit beleid voorkomen en er worden
mogelijkheden geschapen om een deel van de enor-
me mestoverschotten naar andere provincies te ver-
plaatsen, waar dan nieuwe overschotten worden ge-
kreëerd. Er is zelfs ruimte gelaten voor uitbreiding op
bedrijven waar momenteelnog minder dan 125 kg fos-
faat per ha wordt geproduceerd. Het landelijk over-
schot dreigt daarmee groter te worden. Dit alles be-
tekent dat er in de noordelijke provincies een aktiever
beleid gevoerd moet gaan worden. Met name de Wet
Bodembescherming en het ruimtelijke ordeningsge-
beuren (streek- en bestemmingsplannen) bieden mo-
gelijkheden voor provincies en gemeenten om er zorg
voor te dragen dat de situatie hier niet uit de hand gaat
lopen en er investeringen worden gedaan die later het
oplossen van problemen in de weg staan. Hierbij valt
bijvoorbeeld te denken aan grote silo's voor mest uit
andere provincies die nu reeds opduiken in het Drent-
se landschap en mogelijke uitbreidingen van akker-
bouwbedrijven met een tak van intensieve veehouderij
in de Veenkoloniën bij het aflopen van de interimwet
beperking intensieve veehouderij. Zonering rondom
natuurgebieden en het inhoud geven aan het begrip
bodembeschermingsgebieden wordt nog noodzakelij-
ker dan voorheen.

Voor de invulling van dit beleid is ook een rol voor de
milieuorganisaties weggelegd waarbij voorlichting en
edukatie over de mestproblematiek een wezenlijk on-
derdeel vormen. Boeren zien de mestproblemen uit
andere provincies op zich afkomen en staan deze niet
met open armen op te wachten. Ook voor hun is de
bescherming van bodem en grondwater de nodige
aandacht meer dan waard.
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