
Remkes, Stoffenbalans en Innovaties
Met onderliggende vraag: Waarom toch die fricties tussen boeren en 
veel adviezen van wetenschappers aan het beleid?
Matcht de aanpak van de boeren met de aanpak van die vele 
wetenschappers? 
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Wim de Hoop; voormalig Hoofd Bedrijf & Beleid binnen Wageningen UR met veel aandacht voor 
duurzaam ondernemerschap en beleidsevaluaties t.b.v. Min. van LNV over mestbeleid. Nu 
consultant binnen KCGG (Kennis Center voor Groene Groei) met veel POP3-projecten met boeren 
en adviseurs, in diverse provincies t.a.v. bodemkwaliteit, precisiebemesting, kringlooplandbouw, 
efficiënt voeren, verdienmodellen.
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Ten eerste: waar zijn boeren mee bezig, wat is hun aanpak in hun bedrijf? 
Benutten en op elkaar afstemmen, integreren, van belangrijke biologische processen om voedsel te produceren, emissies terug te 
dringen en verdienmodel te verbeteren 
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Bodemkwaliteit en precisiebemesting  
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Kwaliteit gras telt; verschillen in kwaliteit afhankelijk van type bemesting
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Die 4 (multi-)biologische 
processen hebben invloed 
op de kwaliteit van het 
product

Dus: zorgen voor 
kwalitatief goede 
producten met 
meerwaarde in de markt.

Voorbeeld zuivel: zorgen 
voor gezonde en smakelijke 
zuivel voor beter 
verdienmodel
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Succesfactoren voor reductie van emissies en perspectief voor de landbouw. 
Hoe kun je nou die (multi-) biologische processen stimuleren via beleid?
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Innovaties en maatregelen voor minder stikstofemissie. Van ‘laaghangend fruit, 1 tm 5 ( 
dus met verdienmodel en economisch handhaafbaar) tot hoger hangend fruit 6 en 7’. 

Betere balans in voeding tussen eiwitten/aminozuren en energie

Veel water tijdens mestaanwending en over stalvloer

Optimaal bodembeheer met Precisiebemesting met circulaire 
meststoffen. Veel beweiden

Vrijwillige extensivering met meer vers gras, mede voor betere kwaliteit 
zuivel

Eenvoudige toevoegmiddelen aan de mest, zoals zuurstof, MgCl, zuur

Mestbewerken, zoals Lely Sphere, JOZ Stikstofkraker, Mezt en ECOseals, 
N2Applied, Bioelectric, e.a. 
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Verwachte toepassing en reductie stikstofoverschot tot 2030 in Nederland van 
maatregelen bij toepassing van doelgericht beleid op stikstofoverschot per ha met 
financiële stimulans 



Waarom toch die fricties tussen boeren en veel adviezen van 
wetenschappers aan het beleid en aan Remkes?
Welke verschillende ‘kijk’, referentiekader, zit daarachter? 

Boeren

• Multi-biologische aanpak 
(MA)

d.w.z. integraal, op elkaar 
afgestemd qua biologische 
processen, management-
maatregelen, techniek, 
economie, gedrag

Veel adviezen van 
wetenschappers 

• Protocollen Aanpak (PA)

d.w.z. partieel, procedures, 
controleerbare maatregelen, 
vaak zonder beleidscontext, 
adviezen zonder gedrag van 
boeren 



Afschaffen derogatie; waarom ? Want nitraatkwaliteit grondwater boven norm op 
akkerbouwbedrijven op zand en löss, die geen derogatie hebben i.t.t. melkveebedrijven

nitraatnorm



Van 1998 tm 2005 alleen sturen op 
doel stikstofoverschot per ha (en 

fosfaatoverschot):

Gevolg ammoniakemissie en 
nitraatuitspoeling liepen ook terug 
(vooral door minder kunstmest-
gebruik).  En emissies veel sneller terug 
dan in periode er na met (vele) 
middelvoorschriften.



Belang van mest en organische stof boven kunstmest
Uit: Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid:
Lagere nitraatuitspoeling op 
melkveebedrijven met relatief 
weinig kunstmest en veel dierlijke 
mest t.o.v. bedrijven met veel 
kunstmest en weinig dierlijke mest.



Wat betekent ‘einde derogatie’ voor de Nederlandse landbouw en natuur?
volgens wetenschapper Gerard Velthof, lid CDM 

Waarom trekt de EU de derogatie dan mogelijk in?
De EU vindt dat Nederland niet voldoende doet om de 
waterkwaliteit te verbeteren. Daarom wil de EU de derogatie 
in de komende drie jaar gestaag afbouwen. In de periode 
vanaf de start van derogatie (2006) tot 2019 was de 
gemiddelde nitraatconcentratie onder gronden van 
bedrijven die meedoen aan derogatie beneden de 
nitraatnorm (50 mg nitraat per liter). Maar door droogte in 
de afgelopen jaren groeit het gras minder snel, en verloopt 
de omzetting van nitraat naar stikstofgas in de bodem ook 
minder vlot. Daardoor stijgen de nitraatconcentraties in 

grond- en oppervlaktewater weer. Daarom moet de 
gift van dierlijke mest terug van 250 naar 
170 kilo stikstof per hectare per jaar.

Ten eerste neemt het mestoverschot in Nederland 
waarschijnlijk toe.

Vragen bij deze analyse:
• Het mestoverschot neemt gigantisch toe; op de derogatiebedrijven met rond de 14 mln ton/jaar
• De kosten voor de melkveehouderij zullen zeer hoog zijn door hoge mestafzet en hogere mestafzetprijs. Op de 

intensieve veehouderij ook veel hoger door hogere mestafzetprijs. De akkerbouwers zullen profiteren van  
gunstiger dierlijke mestaanvoerprijs. Terwijl daar het probleem ligt van de nitraatkwaliteit.

• Waarom niet een Stoffenbalans geadviseerd voor zowel de melkveehouderij en de akkerbouw i.p.v. 
middelvoorschriften



Bijzondere conclusies, zoals op blz 85: “een berekening van de 
overschotten … hebben momenteel weinig toegevoegde waarde, 
omdat er voor de overschotten en de daaraan verbonden 
verliezen al een uitgebreid stelsel van gebruiksnormen bestaat.” 

Wetenschappelijk advies van Wageningen UR is nogal negatief over Afrekenbare Stoffenbalans

Onbegrijpelijke conclusie: Gebruiksnormen sturen alleen met 
middelvoorschriften op maximale hoeveelheden dierlijk mest en 
kunstmest. Een Stoffenbalans stuurt op alle biologische processen 
om overschotten en daarmee emissies terug te dringen.



Factsheet Stikstofbronnen,
t.b.v. 2de Kamer Commissie LNV; oktober 2019

Oenema, e.a.

• Er bestaan ook verschillende mogelijkheden om de uitstoot van 
ammoniak uit dierlijke mest en kunstmest (verder) te beperken (e.g. 
Bittman et al., 2014). ……. Het is nu niet bekend met hoeveel de 
emissies verder beperkt zouden kunnen; daar zou nader 
onderzoek naar moeten worden gedaan. Een vermindering van de 
emissie van 10 a 20 miljoen kg per jaar is waarschijnlijk haalbaar 
(10 a 20%). 

• Door structuur- en volumemaatregelen en verbetering van de 
ruimtelijke ordening kunnen grotere stappen worden gezet, die 
ook grotere economische consequenties hebben.

Vraag aan Wageningen UR en PBL: Waar komt die 10 a 20 % vandaan? En waarom 
zijn er geen andere beleidsinstrumenten dan alleen krimp?



De Vries: realistischer 
om alle innovaties  op 
50% adoptie te zetten

Maildiscussie met prof. de Vries over deze studie en zijn conclusies:
• Het scenario ‘Alles uit de kast’ t.o.v. 2015 heeft meerdere innovaties, protocollen, maar zeker niet alle; bv niet duidelijk 

werd waarom eiwitgehalte in rantsoen koeien maar met 7,5 gram daalt, terwijl in 2021 al met 5 gram gedaald
• Effect van wel of niet-circulaire kunstmeststoffen is helemaal niet meegenomen
• Relatie tussen bodemkwaliteit, soort en hoeveelheid kunstmest en kwaliteit gras en daarmee effect op emissies uit de 

mest zijn niet meegenomen; dus te weinig sturing op interacties tussen biologische processen
• De adoptie van de innovaties is niet afhankelijk gesteld van het type beleid dat wordt gevoerd
• De adoptie zal toch verschillen tussen laaghangend en hogerhangend fruit
• Waarom zijn er geen andere beleidsinstrumenten genoemd dan alleen reductie veestapel als innovaties niet 

voldoende zijn?



Aanbevelingen 11 en 14 in Remkes

• Gelukkig veel aandacht voor de rol van de boer/ondernemer bij een Stoffenbalans (een MA-aanpak) 
en het belang van innovaties

• De Stoffenbalans en de Innovaties worden wel wat (te veel) op termijn gesteld in het rapport. En 
innovaties moeten aan procedures voldoen (de PA-aanpak) en vele komen dan niet in aanmerking.  
Resultaten van alle innovaties worden toch zichtbaar in de Stoffenbalans, die handhaafbaar is?

• Waarom in het rapport geen interactie tussen Stoffenbalans en mate en breedte van innovaties en 
managementmaatregelen (PA-aanpak)

• Het belang van Stoffenbalans voor klimaat en waterkwaliteit wordt niet genoemd. De problemen met 
waterkwaliteit in de akkerbouw op zand en löss kunnen effectief en efficiënt worden opgelost met 
een Stoffenbalans en/of aanscherping Gebruiksnormen 


