In Noord Holland genoeg mest
mestvoorziening biologische bedrijven hoeft geen probleem te zijn

De komende jaren zullen de Europese normen voor biologische landbouw aangescherpt
worden. De input van gangbare producten
moet sterk afnemen, zodat de biologische
landbouw meer en meer op zich zelf komt te
staan. Goed voor de kwaliteit en de herkenbaarheid van de sector, maar is het een
haalbare kaart? Is er voldoende biologische
mest voor de akkerbouw en is er krachtvoer
en stro voor de veehouderij beschikbaar?
Met het project ‘Demonstratie en Ontwikkeling Koppelbedrijven’ gingen het Louis
Bolk Instituut en boeren in Noord-Holland
op zoek naar de mogelijkheden voor een
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n theorie is het goed mogelijk om
voor de tien deelnemende bedrijven
de kringlopen van stro, mest en krachtvoer, zoals die in het oorspronkelijke
gemengde bedrijf bestaan, weer terug te
brengen. Maar wat zegt dat over de
betreffende streek in Noord-Holland,
waar het Koppelbedrijvenproject plaats
vindt, of over de situatie in Nederland?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er in het noordelijk deel van
Noord-Holland bij alle biologische vee-,
akker en tuinbouwbedrijven geïnventariseerd hoeveel mest, stro en voedergewassen er beschikbaar zijn voor uitwisseling. De resultaten zijn veelbelovend.

Twee keer zoveel biologische mest
De inventarisatie brengt aan het licht dat
de verhoudingen tussen veeteelt en akkerbouw/tuinbouw in het hele gebied,
t.o.v. het Koppelbedrijvenproject, iets
meer richting veeteelt ligt (zie tabel 1).
Dit heeft tot gevolg dat er zelfs twee keer
zoveel vaste mest wordt geproduceerd
dan er door de telers gebruikt wordt.
Naast vaste mest wordt er een grote hoeveelheid drijfmest geproduceerd. Met deze gegevens lijkt het tekort aan biologische mest in deze streek meteen opgelost.
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meer gesloten landbouw.

Maar zo eenvoudig is het helaas niet. Van
de geproduceerde hoeveelheid mest
wordt slechts 17 procent verkocht aan de
akkerbouwers, waarvan dan bovendien
het leeuwendeel, 60 procent, terecht
komt bij de tien boeren die aan het project Koppelbedrijven deelnemen. Als reden geven de veehouders aan dat zij al
hun mest zelf nodig hebben voor eigen
grasland, bijvoorbeeld omdat de veebezetting laag is. Ook de slecht ontwikkelde
afzetmarkt voor mest en de lage prijs
spelen een rol. De lage prijs wordt weer
veroorzaakt door de concurrentie met

gangbare mest die vaak gratis verkrijgbaar is. Onder de nieuwe Europese regelgeving zal deze prijsinvloed wegvallen,
waardoor een meer reële prijs tot stand
kan komen.

Gras-klaver van cruciaal belang
Om meer, vooral vaste mest beschikbaar
te krijgen voor de akkerbouw in de regio
wordt met gegevens uit bemestingsonderzoek en door gesprekken met veehouders gezocht naar mogelijkheden om het
mestgebruik op de veebedrijven terug te
brengen. Grasland heeft geen extra orga-

Tabel 1 Overzicht van biologische bedrijven in Noord Holland

Akker- en tuinbouwbedrijven

Veebedrijven

Aantal bedrijven

21

Aantal bedrijven

Oppervlakte (ha)

262

Oppervlakte (ha)

Handelsgewassen (ha)

159

Percentage gras/klaver

Granen (ha)

59

GVE/ha

Luzerne (ha)

45

Krachtvoer aanvoer (ton)

Stro afvoer (ton)

236

Mestgift
Vaste mest (ton)
Drijfmest (ton)
% biologische aankoop

Stro aanvoer (ton)

25
1075
30
1,27
800
1092

Mestproductie
3609
400
32,1

Vaste mest (ton)

7000

Drijfmest (ton)

8512

Gier (ton)
Vaste mest verkoop (ton)

875
1195

nische stof nodig en op een gras/klaver
weide kan de stikstofbemesting terug gebracht worden tot 50-70 kg N per ha, het
liefst in de vorm van drijfmest in het
voorjaar om de groei te stimuleren. Later
in het seizoen neemt klaver de stikstofvoorziening voor haar rekening.
Uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut blijkt dat er bij een klaverpercentage van 25-30 procent (bij de eerste snede
in het tweede jaar na klaverinzaai) en
een bemesting van 60 kg N/ha geen Nproblemen optreden. Op jaarbasis moet
het klaverpercentage dan wel 30-40 procent zijn.
In de huidige situatie heeft 30 procent
van de graslanden een klaver-aandeel
van eenderde. Met de beschreven visie op
bemesting blijkt er in potentie voldoende
vaste mest beschikbaar te zijn voor de
akker- en tuinbouw (tabel 2). Uit het scenario met100 procent grasklaverweide
blijkt dat er een nog grotere hoeveelheid
mest beschikbaar is voor de akker- en
tuinbouw. Deze positieve balans laat
zien dat de hoeveelheid benodigde eigen
mest op de veebedrijven goed verminderd kan worden.

Veehouderij

Aandeel gras/klaver
30 %

Akker- en tuinbouw

i.g.v. 100%

Mestaanbod (ton)

Mestvraag (ton)

Vaste mest

4730

5096

3609

Drijfmest

2491

3588

400

0

195

0

Gier

van akkerbouwers voldoen. In de provincies Friesland en Drenthe is het aandeel
grasland juist groot. Uitwisseling tussen
provincies is logisch en biedt perspectief, want de Nederlandse totaalcijfers
geven een gunstig beeld: grasland 12.705
hectare en bouwland 9.352 hectare. In de
praktijk hebben gemengde bedrijven
rond de 1 GVE per hectare. Het aantal
GVE’s voor heel Nederland is circa
28.772. Berekend over het totale oppervlak gras- en bouwland is het gemiddeld
aantal GVE 1,3 per hectare.

Biologische landbouw als systeem
De gevonden resultaten laten zien dat de
biologische landbouw kwantitatief op eigen benen kan staan. De verschillende
bedrijfsspecialisaties moeten dan niet
los van elkaar gezien worden. De ver-

schillende sectoren kunnen elkaar versterken en de gehele biologische landbouw zal als een systeem moeten worden
beschouwd. Het transport van voer, stro
en mest blijft een knelpunt. Het gaat om
de afweging die gemaakt moet worden
tussen een hogere kostprijs, maar 100
procent biologisch of goedkopere productie en import van gangbare produkten. Met de groei van het aantal biologische bedrijven zullen de transportkosten
overigens lager kunnen worden. Om de
uitwisseling van mest en overige producten tot stand te brengen is coördinatie
erg belangrijk. De uitdaging is om in de
toekomst per gebied een coördinatiepunt
te verwezenlijken, waar boeren kunnen
opgeven wat zij aan voer of mest nodig
hebben en wat er beschikbaar is.

Krachtvoer kan vervangen worden door Luga brok. Foto’s: Wytze Nauta
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Mogelijkheden voor Nederland
In een aantal gebieden in Nederland is de
verhouding grasland-bouwland ongunstig. In de provincies Flevoland, Gelderland, Zeeland en Limburg is aanzienlijk
meer bouwland dan grasland. In deze gebieden zal nooit genoeg biologische mest
geproduceerd worden om aan de vraag
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In Noord-Holland wordt 800 ton krachtvoer aangevoerd door de melkveehouderij. Dit zou vervangen kunnen worden
door krachtvoer uit luzerne en graan, de
lugabrok, zoals dat in het Koppelbedrijvenproject geïntroduceerd wordt. De
graanteelt is echter de beperkende factor. Er wordt door de akkerbouwers niet
voldoende graan geteeld om in de behoefte die dan ontstaat te voorzien. Ook de
stroproductie blijft in dit gebied een probleem. Slechts een kwart van de behoefte
wordt gedekt door de regionale productie. Oplossingen kunnen liggen in het
aanpassen van staltypes die minder stro
vragen, zoals de grupstal of een loopstal
met dichte vloer en stro in de boxen. De
mest die zo ontstaat kan eventueel verrijkt worden met te composteren structuurrijk materiaal uit natuurgebieden.

Tabel 2 Mest beschikbaar voor uitwisseling.

