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..ENHOE NUVERDER?"

Mijnheer de rectormagnificus, damesenheren,

DrieëntwintigJaargeledengaf ikalsnieuwbenoemd lector inde bemestingsleer eenopenbarelesinhet
gebouwaande Hollandsewegwaarinnualgemene laboratoriazijngevestigdendatdestijdsingebruik
wasalshulpaula LectorenhieldengeenInaugureleredesmaaropenbarelessen,Injacquet inplaatsvan
intoga.Verschilmoesterperslotvanrekeningwezen.

Dieverschillenzijnnugrotendeelsweggevallen.Lectorenzijnverheventothoogleraren,maarvrijwelalle
momenteeltebenoemenhooglerarenkrijgenhetsalarisvandetoenmaligelector.Iedereendachtdatde
aldusbespaarde geldenzoudenwordenbesteedvoor hetontwikkelenvaneentweedefasevanwatnog
steedseentwee-fasenstructuurwordtgenoemd.Maaruweet,datisandersuitgepaktSommigenspreken
van een geslaagdewisseltrucvande toenmalige Ministervan Onderwijs Pais.Ik wi straksnog gewag
makenvaneenmindergeslaagdewisseltruc,maarnueerstterugnaardetitelvanmijnopenbarelesvan
23jaargeleden.Diewasvragenderwijs gesteld:'Bemest mendeplantofdegrond?*

Ik kontoennauwelijks bevroedendat 23jaar later InNederland aangaande bemestingeen heelandere
vraag aande ordezou zijn, namelijk "Bemest mende grond of het water endeatmosfeer?"Ikwas mij
toentertijd waarschijnlijk geenszins bewust van het feit dat na een bestaan van vele eeuwen hetz.g.
kleine-boerenvraagstukInNederland opz'nlaatstebenenliep.Dekleinelandbouwer, somsminachtend,
soms nostalgisch "keuterboer" genoemd, was aan het verdwijnen en met hem verdween een
landbouwsysteemdathetideaalvangeslotenkringlopenogenschijnlijkeenheeleindbenaderde.Opdeze
van buitenaf gezienarcadischaandoende bedrijfjes was nauwelijks sprakevaneenaanvoervan elders
vanplantenvoedlngsstoffen,hiernakortwegnutriëntentenoemen.Ookwaserslechtseengeringeuitvoer
vannutriëntenindemarktproduktenmelk,eierenenvlees.Goedemethodenvoorbewaringvanmesten
gierzorgdenervoordatdenutriëntenopeenecologischverantwoordewijzebinnendezebedrijfjesbleven
circuleren.
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Verplaatsingvannutriënten

De hoeveelheden circulerende nutriëntenwaren echter vaakveel groterdande bodems van het bedrijf
oorspronkelijkviaverwering beschikbaar hadden kunnen makenvoor gewasgroel. In eenver verleden
werden al nutriënten uit de bossen verplaatst naar de akkers en weiden. Wanneer de bossen deze
nutrlêntenroof niet langer konden overleven,ontstonden heideveldenvanwaaruit de nutriêntenroof via
schapenteeft doorging tot niets meer wilde groeien en dus zandverstuivingen ontstonden. Vanaf dat
stadiumdeed zichminof meer eenconsolidatievoor inhet nutriëntenbestand vande boerenbedrijfjes,
totdatopdenduurInbescheidenmatekunstmeststoffen ingebruikkwamen.

Ikvestighierdeaandachtopdezegangvanzakenomteillustrerendatdehuidigegrotenutriëntenstroom
richting Nederland zich In het verleden op kleine schaal ook al voordeed binnen Nederland. Voor het
uitoefenen van hun landbouw hadden de kleine boeren meer nutriënten nodig dan hun gronden
oorspronkelijk kondenleverenendusverplaatstenzenutriëntenuitde bossenenheidevelden naarhun
akkersenweiden.Deafstandwaaroververplaatsingoptradbeperktezichvaaktotenkelekilometers.Met
dieextranutriëntenkondenzijInbescheidenmateeenveredelingsiandbouw Instandhouden.

Discrepanties tussenimportenexportvannutriënten

Ongeveer 30 jaar geleden begon het duidelijk te worden dat deze ecologisch verantwoorde vormvan
landbouw bedrijfseconomisch gezien niet meer vol te houden was. Met de komst van de intensieve
veehouderijverlorendezelandbouwerssnelhunimagovankeuterboertjes,maarmethetveranderenvan
hunbedrijfstypeenhetvergrotenvanhunoutputstradmeestalweinigveranderingopInhunareaalgrootte.
Mogelijkhedentotverhoogdeveevoederproduktiedoorverhoogdkunstmestgebruikwarendusslechtsin
beperktemateaanwezig endaarommoestwordengekozenvoorimportvan krachtvoer. Alduswaseen
ontwikkelingontstaanwaarbijnietschapenmestvanhetnabijgelegenheideveld,maarcassaveuitThailand
ensoja uitBraziliëverantwoordelijkwarenvooreen Inbrengvannutriëntenop hetbedrijf. 0e agrarische
produktie haddaarmeezijngebondenheid aangrond grotendeelsverlorenendekiemwas gelegdvoor
eengrootscheepsescheefgroeitusseninputenoutputvannutriëntenopbedrijfsschaal.Degeïmporteerde
grondstoffenvoorveevoederszijnrelatiefgoedkoop,maarrijkaan nutriënten.Doorhunlageprijsbieden
zij de mogelijkheid tot een lucratieve veredelingsiandbouw. Deze veredelde produkten (zuivel,vlees,
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groenten,bloemen) hebbeneenhogegeldelijkewaarde,maarzijnrelatiefarmaannutriënten.Alsgevolg
vandezesituatievoorzienwijonzeNederlandse grondenjaarlijksvanglobaal 10maalzoveelrecentelijk
aangevoerde stikstof,fosfaatenkaliumalsweinonzeagrarischeexportproduktenuitvoeren.

Eengebrek aanevenwichttussenImport enexportvannutriëntenwasinNederlandookalaandeorde
voorde grote uitbreidingvande intensieveveehouderij, maarde matewaarin gedurendede laatste25
jaar de balans werd ontwricht moest, achteraf gezien, natuurlijk wel leiden tot de huidige situatievan
eutrofiëringof, correcter uitgedrukt,hypertrofieringvanecosystemen.

Klinisch bekeken, kan terugkeer naar een situatie van minder extreme discrepanties tussen
nutriëntenimporten en -exportenopverschillende manierenworden bereikt. De meest effectieve, maar
ookmeestingrijpendemaatregelzouzijnhetafschaffenvandeniet-grondgebondenintensieveveehouderij
resulterendeineenbeëindigingvaneennutrientenstroomrichtingNederlandindevormvangrondstoffen
voorveevoeders.Agrarische belekJsinstantiesinNederland zijndaar echter nog nietaantoe. Hetware
dan wel te hopen dat de beleidsmakers heldere ideeën zouden kunnen ontwikkelen over alternatieve
oplossingen,maardaarlijkthettotnutoenogaanteontbreken.

Verhogingvannutrièntenexport

Alsmeteenhandhavenvandeintensieveveehouderijdeextremenutriëntenimportblijftbestaan,zoumen
moetengaandenken aaneenvertragenvandenutrièntenexport,maar daninveelgrotere matedanvia
onzeagrarischeexportprodukten.

Deovertollige nutriëntenbevindenzichgrotendeels indunnemestdieinNederlandletterlijkenfiguurlijk
ineenkwade reukstaat Organisatorisch gezienzijnweinigproblemenverbondenaanvervoervandeze
dunnemestoverwaternaareenhavenvaneenAfrikaanslanddatgeïnteresseerdisinhetontvangenvan
de mest Delogistieke problemenzullenpasontstaanwanneerdemestaanlandwordtgebracht Alleen
ineenlandmetuitgebreideagrarischeproduktieopkorteafstandvanhetpuntvanaanlandingkansprake
zijnvan het opzetten van een redelijkgoedkoop enefficientdistributienet vandunne mest. Daarbijzou
echterwelopruimeschaalfinanciëlehulpuitontwikkelingsfondsenbeschikbaargemaaktmoetenworden.
endat ligt moeilijk bij het betreffende ministerie. De negatieve publiciteit over dunne mest inNederland

heeftwijdverbreiddeindrukgewektdatwehiertemakenhebbenmeteenschadelijkprodukt,tevergelijken
b.v.metchemischafval.Aangezienontwikkelingsgeldennietbedoeldzijnvoorprojectenwaarindederde
wereld met onze problemenwordt opgezadeld, kanvanfinanciering van uitvoervandunne mest geen
sprakezijn.Zo ongeveer luidtde Haagse redenering,waarbij volledigvoorbijgegaanwordt aan hetfeit
datwehierte makenhebbenmeteenweliswaarniethandzaam,maarweluiterstnuttigproduktvoorhet
verhogen van de agrarische produktie in ontwikkelingslanden. Meewarigheid valt je echter ten deel,
wanneerJe InHaagsekringenoveruitvoervandunne mestalszodanigwiltpraten.

Momenteel echter beschikken we ook over een ander produkt, namelijk gedroogde dunne mest In
korrelvormof indevormvan pellets. De meststof wordtvervaardigd met behulpvantechniekenwaarin
alleaandachtwordtbesteedaanbehoudvandenutriëntendieoorspronkelijkaanwezigwarenindedunne
mest AlsgevolgdaarvanIssprakevanduretechnologieën,waarvoor gedeeltelijk betaald moet worden
doordeveehoudersdiedemestleveren.Dezeproberendaaromzichzoveelmogelijkopanderemanieren
vanhunovertolligemestteontdoen,waardoorde proeffabriekenmomenteelte kampenhebbenmeteen
onzekereaanvoervandegrondstofvoor hungedroogde mest

Gebruikvan gedroogdedierlijke mest

InmijnbetoogIshetechterbelangrijkeromaandachttebestedenaandeafzetvanhetprodukt Vooreen
gedeeltelijkwegwerkenvanhetenormeverschiltussenIn-enuitvoervannutriënteninNederlandzouhet
uiteraard wenselijk zijn dat grote hoeveelheden van deze droge mest worden geëxporteerd. Lange
transportwegenbrengenechterhogevervoerskostenmetzichmee,waardoordeconcurrentiepositievan
demestInhetbuitenlandwordtverslechterd.

Afzetinhetbinnenlandzouenerzijdshetprobleemvanhogevervoerskostenkunnenondervangen,maar
levertanderzijdsgeenbijdrageaanhetherstelvaneenbalanstussenimportenexportvannutriënten.In
ditverbandkandanaandachtwordenbesteedaandemogelijkheidomhetkunstmestverbruikInNederland
gedeeltelijktevervangendoorgebruikvangedroogdedierlijkemest Enkelezwakhedenvandierlijkemest
tegenover kunstmest zijnde gefixeerdeverhoudingvan N, Pen Kinde mest ende onmogelijkheid om
slechtseenoftweevandezedrienutriëntentoetedienen.Vanoudsher heeftinNederlandde gewoonte
bestaanomderesultatenvangrondonderzoek bepalendtelatenzijnvoordehoeveelhedentoetedienen
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kunstmest Dezegangvanzakenvereisteengrotematevanflexibiliteitinhetassortimentvanmeststoffen
enheeft ermedetoe bijgedragendatenkelvoudige meststoffen,metalleen N, Pof Kinde mest, in veel
grotere mate worden gebruikt dan de z.g. mengmeststoffen. Gedroogde dierlijke mest is echter zon
mengmeststof.

Ditnadeel kangedeeltelijkwordenondervangendoorhetaanbiedenvaneengroteverscheidenheidvan
meststoffen met wisselende verhoudingen van N, P en K. Deze grote verscheidenheid kan worden
gerealiseerd door het mengenvan gedroogdedierlijke mest enkunstmest Gunstige prijsverhoudingen
en het voordeel van een, overigens bescheiden, hoeveelheid organische stof in de mest zouden de
belangstellingvandeakkerbouwersvoordezemengmeststoffen moetenkunnenopwekken.

Integratievanakkerbouwenveeteelt

OnsmestprobleemIsInfeitegedeeltelijkeenvervoersprobleem.Dekostenvanhetvervoervangedroogde
dierlijkemestnaarandereEuropeselandentastendeconcurrentiepositievandezemestalaan.Hetvervoer
vandunne mestbinnenNederland iseveneensproblematisch.

Mestvervoersprobiemenbestondennietopdevroegeregemengde bedrijven,waarover ikeerdersprak.
Het proces van ontmenging van akker-en weidebouw heeft het mestvervoersprobieem echter doen
ontstaan.Verwachtuechternietvanmijdatiknueenpleidooigahoudenvoorterugkeernaarhetgemengde
bedrijf. Ecologisch gezien zou daar natuurlijk alles voor te zeggen zijn, maar de onoverkomelijke
moeilijkheden liggen op het bedrijfseconomische vlak. Inzo'n geval zou gezocht kunnenworden naar
alternatieve oplossingen, waarbij zonder terugkeer naar de situatie van gemengde bedrijven toch het
vervoervan mestvandeenekantvanhetland naardeanderekanwordenvermeden.

Eenverstrengelingvanakkerbouw-enveehouderijbedrijvenzouinNederlandsoelaasbieden,nietalleen
ter voorkoming van gesleep met mest maar ook omfyto-sanitaire redenen. Het systeemvan kavelrul
tussen akkerbouwers en veetelers biedt de mogelijkheid om tijdens enkele jaren teert van
akkerbouwgewassen bodempathogenendie het eerdergeteelde grasaantastten, kwijtteraken,envice
versa.Inzo'nlandschap meteenverstrengelingvanakkerbouw-enveebedrijvenzouookplaats moeten
zijn voor intensieve veehouderijbedrijven, waarbij de overtollige mest gaat naar de akkers, waarop
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gedeeltelijkookvoedergewassenwordenverbouwd.HetIsInditkaderbedenkelijktemoetenconstateren
datprovincialeenlagereoverhedenmomenteelviahinderwettendezo nodige integratievanakkerbouw
en veehouderij dwarsbomen. De Markerwaard had een ideaal proefgebied kunnen worden om de
voordeleneneventuele knelpuntenvanzulkeplanologischestrategieëntetoetsen.

Bruikbaarheidvangedroogde dierlijke mest

EerdermerkteIkalopdat,vergelekenmetvervoer naareenaanlandingspunt,hetvervoer overlandvan
dunne mest inontwikkelingslanden grote problemen met zich meebrengt Zulke problemen doen zich
natuurlijk in mindere mate voor, wanneer het gaat om vervoer van gedroogde dierlijke mest In
ontwikkelingslanden. De verhouding waarin stikstof, fosfaat en kalium Indeze mest voorkomen Is een
weerspiegelingvande chemische samenstellingvanhetvoerdat hetvee heeft geconsumeerd entoont
nogweer eens aan Inwelke geringe mate hetvee infeitegebruikt maaktvande nutriënten In hetvoer.
Vrijwelallenutriëntendieaandevoorkantvanhetdiernaarbinnengaan,komenervanachterenweeruit.
Ikbengeneigdtedenkendat hiernogeenvruchtbaarwerkterreinligtvoor genen-manipulatoren omde
benuttfngsgraadvannutriëntenInveeteverbeteren.

Voordebruikbaarheidvandegedroogdemestalsleveranciervannutriëntenaangewassenindetropen
isdezegeringe benuttingvannutriëntendoor hetveenatuurlijkwel gunstig.Toch iserindetropenook
behoefte aan genuanceerdheid in de chemische samenstelling van meststoffen. Deze nuanceringen
kunnenweerwordenaangebracht door het mengenvankunstmesten engedroogde dierlijke mest. Met
een uitgebreid assortiment van deze mengmesten zouden wij in het kader van ontwikkelingshulp de
landbouw in tropische gebieden uitstekende diensten kunnen bewijzen. Ik ben van mening dat deze
mengprodukten de plaats van kunstmest zouden moeten Innemen in het kunstmesthulpprogramma,
waaraanNederland eengrotebijdragelevert.

Aantastingvan tropische ecosystemen

Een overschot aan dunne mest en een vaak te ruim gebruik van kunstmest, samen leidende tot
verontreinigingvanbodem,waterenlucht,heeftdebelangstellinginNederlandvoordewetenschappelijke
aspecten van een efficiënte bemesting van landbouwgewassen doen verslappen. Dit is te meer
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betreurenswaardig omdat In ontwikkelingslanden de produktfviteit van de landbouw vaak inde eerste
plaatswordt beperktdooreentekortaannutriënten.Eenovergangvanzwerflandbouwnaarpermanente
landbouw zouvaakveel minder problematisch kunnenverlopen,wanneer involdoende mateaandacht
zouworden besteed aan bemestingvan de tetelen gewassen. Het openleggenvan meer grondenvia
ontbossingenzouvolstrektonnodigblijkentezijn,wanneer debestaandelandbouwgrondenvoldoende
meststoffenzoudenontvangen.

OntluisteringvanecosystemenisInontwikkelingslandendusvaakeengevolgvaneentekortaannutriënten
eninonzewestersewereldvaneenteveelaannutriënten.VanIndiraGandhistamtdeuitspraakdatarmoede
de grotevervuiler is.Menzougeneigd zijnte zeggendat bijons hetomgekeerde het geval is, maar er
dientdanwaarschijnlijkeenonderscheidtewordengemaakttussenindustriëlevervuilingenagrarische
vervuiling.Deinformatiestroomuitrecentelijkgeliberaliseerdeoosteuropeselanden,diewellichtnubeter
weer alsmlddeneuropeselandenkunnenwordenaangeduid,heeftduidelijkgemaakt hoevervuilendde
industrie aldaar tewerk gaat. Geld voor milieubeschermende investeringenwas er niet, of de overheid
vondhetnietdemoeitewaardomdaargeldintesteken.Wieechterweleensrondgekekenheeft opb.v.
het Poolse platteland kan daar nog veel elementen terug vinden van de ogenschijnlijk Idyllische
bedrijfssystemenvanonzevroegerekeuterboertjes,waarvanwenuzeggendatzeecologischverantwoord
beziggeweestzijn.

Toenzijhaar uitspraakdeed,hadmevrouwGandhiwaarschijnlijkgeennotievanhetfeitdat inbepaalde
sectorenvandelandbouwinhaareigenlandeenzekerematevanwelstandbijboereneveneenszeersnel
aanleidingkangeventotmflieuverontreinlging.Metnamegroententelersdietotenigematevanwelstand
komen,wetenvaakabsoluutgeenmaatmeertehoudenbijhetgebruikvangewasbeschermendemiddelen
enmeststoffen.Zoontstaanparadoxaletoestandeninontwikkelingslanden,meteilandenvanverkwisting
vanchemicaliën ineenoceaanvantekortenaandezeproduktle-bevorderendemiddelen.

Natuurlijkehulpbronnen

Meststoffenbevattennutriëntenendezenutriëntenbehorentothetarsenaalvannatuurlijkehulpbronnen,
waarmeedetoekomstigeprimaireproduktieopdezeplaneetinganggehoudenmoetworden.Eenvoudig
zaldat nietzijnmeteenmondiale bevolkingvanmeerdan5 miljard enelkjaar 100miljoen meer magen

tevullen.Endat moetdanvolgensdeWereldraadvanKerkenop eenzodanige manier gebeurendatde
Heelheidvande Schepping Instandgehoudenwordt Ikmeendantoch wel enige tegenstrijdigheid te
moeten constateren inde Goddelijke opdracht aande mensom deaarde aan zichte onderwerpen en
haarteoverheersenentegelijkertijddeheelheidvandescheppingtegaranderen.Dezetermiseenvertaling
van het Engelse Integrity of the Creation'. De letterlijke betekenis van het woord integriteit is 'het
onaangeraaktzijnofblijven',maarwijkunnentoch moeilijkverkondigendatwedeaarde onaangeraakt
moetenlaten.Hetbegrip'heelheid'ofIntegrity*vandescheppingzoubeter kunnenworden vervangen
doorduurzaamheidvandeschepping,waarvoordaninhetEngelshettegenwoordigveelgebruiktewoord
'sustainability*bestaat

Deduurzaamheid vande schepping kanworden nagestreefddoor er voortezorgen dat de natuurlijke
hulpbronnen,de'naturalresources',Intactblijvenvoorbenuttingdoorvolgendegeneraties.Ikbetrapmij
zeHIn dit verband wel op de neiging om dit alles te antropocentrisch, te mensgericht te zien en te
beredeneren. Vrijwel iedereen In onze samenleving, inclusief de meeste Christenen, hebben afstand
genomenvanhetIdeedatbijhetontstaanvandezeaardede menservrijwelmeteenbijwasbetrokken.
Desalnietteminhebbenwemoeite,althansik,methetIdeedatdezeplaneetwaarschijnlijk nogeenlange
toekomst heeft,waarinhettijdelijkephenomeen'homosapiens'geenrolmeerzalspelen.

Ookinditlichtgeefikdaaromdevoorkeuraanhetbegrip"duurzaamheidvandenatuurlijkehulpbronnen*
boven"heelheidvandeschepping'.Deaarderedtzichwel,ookalszijdoordemenswordtgemaltraiteerd,
maarhetIsminderzekerofdemensheidzichkanredden.Demensheidisechtermaareenkleinentijdelijk
onderdeelvandeschepping.

Rentmeesterschap

Alsecologischgeïnteresseerdebodemkundigetrekthetbegrip"rentmeesterschap"mijmeeraan. Bijeen
rentmeesterschapgaathetomeenverantwoorde benuttingvanderente,terwijlhet kapitaal onaangetast
blijftOokhierwordtdusweergebruikgemaaktvandebegrippen"onaangetastzijn".Integriteit*,"heelheid',
maardezezijnnuvantoepassingopdenatuurlijkehulpbronnen.Watzijndandienatuurlijkehulpbronnen?
Dat zijn die grootheden of substanties die nodig zijn voor de primaire produktie, de produktie van
plantaardigmateriaal.Hetgaathieromlicht,warmte,water,zuurstof,koolzuur ennutriëntenwaarover ik
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al eerder sprak. Van deze groelfaktoren of produktiefaktoren zou zodanig gebruik gemaakt dienen te
wordendatviarecyclingeenkleinmobielgedeeltewordtbenutenherbenut,terwijlditkleinegedeeltein
eendynamischevenwichtverkeertmeteengrote,mindermobielevoorraaddieinomvangzoveelmogelijk
onaangetast blijft

Hetelementkoolstot

Hetallegorischgebruikvandebegrippenkapitaal,renteenrentmeesterschapmetbetrekkingtotnatuurlijke
hulpbronnenzalhiereerstwordentoegelichtvoorhetelementkoolstot.Hetligtdanvoordehanddenog
aanwezigevoorradenfossielebrandstofalshetkapitaaltebeschouwenenhetIndeatmosfeeraanwezige
koolzuur als de rente. Bij een verantwoord rentmeesterschap zou In feite de hoeveelheid jaarlijks via
assimilatie aan de atmosfeer onttrokken C 0 2 gelijke tred moeten houden met de hoeveelheid dievia
dissimilatienaardeatmosfeerterugkeert Wezijnhierechter kwistigaanhet potverterenviahet gebruik
vanfossielebrandstof.Datditgeenverschijnselvandelaatsteeeuwiswerdnogeensonderstreeptdoor
mijncollegaPonsdieinzijnafscheidsrededenadruklegdeopdesamenhangtussendebeschikbaarheid
vanturfinWestelijk NederlandendehoogconjunctuurvanonzeGoudenEeuw.Dematewaarinditsoort
potverterenwordt bedreven Isechter sindsdetweedewereldoorlogwelzeersterktoegenomen ensluit
danookdemogelijkheid uitvaneenbalanstussengebruikenontstaanvanfossielebrandstof.

HetrecentestrevenvanonzeoverheidomhetgebruikvanfossielebrandstofinNederlandterugtedringen
isgoedbedoeld,maarzalnauwelijkseffectsorteren.Wijzulleneenvoudigwegmoetenaccepterendatde
winbarevoorradenfossielebrandstoffenindekomendeeeuwzullenwordenverbruiktendatditzalleiden
toteenverhogingvanhetC 0 2 gehaltevandeatmosfeer. Hoeveelhogerdat gehaltewordt,zalafhangen
vandeliggingvaneennieuwevenwichttussenC 0 2 Indeatmosfeerenbicarbonaat indeoceanen.

KoolstofInkalk

InditverbandwBikwijzenophet belangvaneenanderevomivankoolstof dieweookalseenkapitaal
kunnenzien,namelijkdevoorraad kalkdieopaardeaanwezig is.De hoeveelheid koolstof inkalkwordt
2000 x groter geschat dan die in fossiele brandstof ener isdus alle reden om ook te kijken naar het
evenwichttussenbicarbonaatinoceaanwater enkalkopdeoceaanbodems.Defunctievande oceanen
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alssinkvoorC 0 2 uitdeatmosfeer zou mijns inzienskunnenwordenvergrootwanneerwij er inzouden
slagende groeivan schaaldiereninoceanente bevorderen. Hetvastleggenvan koolstof inde schalen
van deze dieren draagt bij tot een veel permanentere onttrekking van C 0 2 aan de atmosfeer dan bij
voorbeeld het bevorderenvan houtgroelopdecontinenten.Verstaat umijwel, ikonderschrijf hetgrote
belangvanherbebossingen,maardanomandere redenendanhetterugdringenvandestijgingvanhet
C 0 2 gehaltevandeatmosfeer.

NutriëntenInoceaanwater

Omdegroeivanschaaldierenenanderekoolstof-accumulerendediersoortenIndeoceanentebevorderen
zou menverbetering moeten brengen Inde biomassaproduktievan organismen die alsvoedsel dienen
voor deze dieren. Het daarbij optredende dilemma Isde lage concentratie van sommige nutriëntenIn
oceaanwater, met name vanfosfaat en ijzer. Deze lage concentraties hangen samen met de hoge pH
waardevanoceaanwater.

Ikstuithierookweeropeencontroversieelonderwerp.WehieldeninNederlandonlangseenconferentie
overteveelfosfaat IndeNoordzee,endatthemalijkthaakste staanopde stellingdat,mondiaalgezien,
hetfosfaatgehaltevanoceaanwater hogerzoumoetenzijndanhetnuIs.Ikweetoverigensnietoffosfaat
danwelijzerhierdeminimumfaktorvoorhogerebiomassaproduktie inoceanenvormt Bodemkundigen
dieoverhetalgemeennogwelvertrouwdzijnmetdeWetvanUeblgwetendathetweinigzin zouhebben
omtestrevennaareenhogerfosfaatgehaltevanoceaanwateralsinwerkelijkheidgebrekaanijzerenniet
aanfosfaatbeperkingenoplegtaande biomassaproduktie.

ErbestaateeninteressantetheoriedathetlageC 0 2gehaltevandeatmosfeertijdensdeijstijdensamenhing
metstofstormendiemetgrotefrequentieoptradenwegensdeschaarsteaanbodembedekkendevegetatie.
MetdiestofstormenzouveelijzerIndeoceanenzijngedeponeerd,hetgeenbevorderlijk kanzijngeweest
voordebiomassaproduktieIndeoceanen,waardoorveelkalkwerdgedeponeerdopdeoceaanbodems.
Hetcontinuverdwijnenvanblcarbonaat uithetoceaanwaterzouervoor hebbenkunnenzorgendat C 0 2
uftdeatmosfeerzijnwegvondnaardeoceanen.
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Hoe hetookzij, ikvermoeddatwijIndetoekomst meeraandacht zullenmoetengaanbestedenaanhet
scheppenvanmogelijkhedenvoorhetfungerenvanoceanenalssinkvoorC0 2 . Ikhooptehebbenduidelijk
gemaakt dat de kringlopen van het element koolstof envan nutriënten, zoalsfosfaat en ijzer, inelkaar
grijpen,waarbijwij moeten proberende omstandigheden zo naar onze handte zettendat inversterkte
matedeoceanenkunnengaanfungerenalsvergaarbakvoordeextraC 0 2diewijdoorverbruikvanfossiele
brandstoffen indeatmosfeerbrengen.Ikgaerdaarbijnogmaarvan uitdateenverhoogdC 0 2 gehaltein
de atmosfeer een broeikaseffect of, correcter gezegd, een Arrheniuseffect teweegbrengt, hoewel zo'n
effect momenteelookalweerwordtontkend.

Niet-fossieleenergiebronnen

Almetalkomtheterwelopneerdatwijhetbegriprentmeesterschap in feitenietvantoepassingkunnen
verklaren,waarhetgaatomC 0 2 indeatmosfeeralsrenteenorganischekoolstofverbindingenalskapitaal.
Inhet kadervan eenverantwoord gebruikvan natuurlijke hulpbronnenzullenwijechter inde toekomst
meeraandachtmoetengaanbestedenaanhetcreërenvanniet-fossieleenergiebronnen.Houtisnatuurlijk
doorde eeuwen heeneenveelgebruiktevormvanenergie geweest Eenonverantwoord gebruik ervan
isooknietIetsvan delaatstetijd.HetkaleItaliëIseensprekendvoorbeelddaarvan,envandecedersvan
Libanonisooknietveelmeerterugtevinden.

Uitontbossingvoortvloeiendeerosieisaltijdeenbedenkelijkverschijnselgeweest,maarintijdenvaneen
zeer beperkte wereldpopulatie viel via landverhuizing nog wel aan de negatieve effektenvan erosie te
ontkomen. In de toekomst zal dit echter niet meer mogelijk zijn. Verwoestijning die volgt op erosie
veroorzaaktdoorontbossingzalfatalegevolgengaanhebbenvoordevoedselvoorzieningvandesteeds
verdertoenemende bevolkingeninontwikkelingslanden,met nameinAfrika.

Willen programma's voor het behoudvan bestaande bossen envoor herbebossingen succes hebben,
danzalmenindielandenalternatieveenergiebronnendienentescheppen.Zonne-energiezaldaarbijvan
grote betekenis kunnen zijn, maar als landbouwkundige ben ik uiteraard meer geïnteresseerd in
biogasproduktie.Voorhetproducerenvan biogasIsnietalleenveenodig,maartevensmoetmenkunnen
beschikken over faciliteitendie het mogelijk maken omallefaecaliên en gierte verzamelen en zosnel
mogelijkaftevoerennaareen biogasinstallatie.Veedatindetropenlangswegbermengraast,vindtdaar
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voedsel met zeer geringevoedingswaarde endeponeert zijnuitwerpselen op een zodanige manier dat
veel nutriëntendaarin van weinig nut zijn als mestbron. Het op stal houden van deze dieren, die dan
gesneden gras krijgen aangeboden, verschaft aleen mogelijkheid tot mestopvang enmestverwerking,
maardevoedingswaardevanhetvoerblijftuiteraardonvoldoende.

De teeltvanleguminosen

HetinNederlandverlorenideaalvangemengdebedrijvenzouindetropentotnieuwlevenkunnenworden
gebracht,wanneer meeraandachtzouwordenbesteedaanhet producerenvaneiwitrijkveevoer. Indat
geval zouden de dieren ook melk en vlees kunnen leveren en dus als bron van Inkomsten voor het
boerengezinkunnengaanfungeren.Inzulkegevallenloonthetookde moeiteomvoervoordedierente
gaanverbouwen,waarbijdangedacht kanwordenaanleguminosen,de z.g.foragelegumes. Met deze
leguminosen kanviasymbiotischestikstofbindinghetbedrijfgeheelofgedeeltelijkonafhankelijkworden
gemaakt van de Input van stikstofkunstmeststoffen. Een voorwaarde daarbij is dan wel dat de in de
leguminosengebondenendoorhetveebenuttestikstofindefaecallëngeheelbehoudenblijftterbenutting
van de te verbouwen akker- en tuinbouwgewassen. Een efficiënte stikstof-recycilng kan worden
gewaarborgd,wanneerdeuitwerpselenvanhetveeinbiogasinstallatieswordengefermenteerd.

Biogaswinning

Devoordelenvanzo'nsysteemzijnmeervoudig.Teneerstewordtmethaangasalsbrandstofgeproduceerd
datvoorkookdoelelndenenverlichtingkanwordenbenut,waardoor hetgezinonafhankelijkkanworden
vandebeschikbaarheidvanhout.Tentweedewordenbijdeanaerobefermentatievandemestalledaarin
aanwezige nutriënten beter geconserveerd dan bij aerobe bewaring, zoals via de traditionele open
mesthoop, waaruit goed oplosbare nutriënten, zoals kalium, kunnen uitspoelen en stikstof bovendien
verlorenkangaandoordenitriflcatievolgendopnitrificatie.Tenderdewordendoordehogetemperaturen
indeblogasinstallatieveelpathogèneorganismenindemestgedood.

Metdezemariantevoordelenverbondenaanbiogaswinningdringtdevraagzichopwaaromhetprocédé
inontwikkelingslanden zoweinigwordttoegepast Twee belangrijke redenen zijndaarvoor te noemen.
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Teneerstewarendetraditionele,gemetselde blogasinstallatiesteduurvoorkleineboeren,ententweede
wasdetechnischekennisomhetprocesgaandetehoudenmeestalnietaanwezig.Opgroteschaallijken
alleendeChinezeninstaattezijnmetbiogasinstallaties omtegaan.

Recenteontwikkelingen hebben het echter mogelijk gemaakt omvoor eenfraktievandevroegere prfs
metgebruikmakingvanlandbouwplastic goedfunctionerende biogasinstallatiestebouwen.Ikmeendat
hiermogelijkhedenliggenvoorefficienteontwikkelingshulpmeteenrendementdatveelhogerligtdandat
vande meestehuidigeontwlkkellngsprojekten. InAfrika b.v. zoudenbultenhetverspreidingsgebiedvan
detse-tsevliegopgroteschaaldezeeenvoudigeengoedkopebiogasinstallatiesbijkleineboerenkunnen
wordengeïnstalleerd.InNederland rijdentegenwoordigauto'srondmetdeaanduiding'gaswacht*erop.
Zulkegaswachtenzoudenwedanookinontwikkelingslanden beschikbaar moetenstellen.Huntaakzou
zijnomvooreenaantaljarende biogasinstallatiestebeherenenomcounterpartsenboerenzelfteleren
hoezeindeze,overigenseenvoudigeinstallatieskleineonvolkomenhedenkunnenrechtzetten.Naverloop
vaneenaantaljarenmagdanwordenverwachtdatdeboerendevoordelenvandezeinstallatieshebben
lerenwaarderenen,netzoalsChinezen,hunInstallatieszelf kunnenbeheren.

Inaangepastevormzijndebegrippen kapitaal,rente enrentmeesterschapook hiervantoepassing.We
kunnen nude C 0 2 inde atmosfeer als kapitaal beschouwen. Continu worden daar hoeveelhedenvan
geieend voor het assimilatieproces dat phytomassa oplevert. Zonne-enegie maakt het mogelijk dat de
koolstofverbindingenIndezephytomassaenergierijkerzijndandeoorspronkelijkeC0 2 . Eenverantwoord
rentmeesterschaphoudtdanindatdeenergiedienogaanwezigisindeuitscheidingsproduktenvanmens
endierdiede phytomassa hebbengeconsumeerd,nietvolledigwordtverbruiktdoormicroorganismen,
maaronderanaerobeomstandighedengedeeltelijkbehoudenblijftinmethaangasdatwarmteenlichtkan
leveren,vóórdat hetInC 0 2 wordt omgezet, diedanterugkeert naardeatmosfeer.

Behoudvannutriënten

OokInditgevalmagwordengewezenopeensamenspelvandekringlopenvankoolstofenvannutriënten.
Eensymbiotische bindingvanluchtstikstof indevoederleguminosenopentde mogelijkheidomeiwftrijk
veevoerteproducerenmetspaarzaamgebruikvanstikstofkunstmestVandeindeieguminosenaanwezige
eiwitstikstofverlaat slechtseenkleinpercentage hetgemengde bedrijfindevormvanmelkenvlees.Het
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Isdanookvangrootbelangdatdeinmestengieraanwezigestikstofzovolledigmogelijkbehoudenblijft
voordeteeltvanakker-entulnbouwgewassen.Hetzelfdegeldtuiteraard ookvoor deoverigenutriënten.
Hetverwerken van mest en gier ineen biogasinstallatie biedt de mogelijkheid tot volledig behoud van
nutriënten.DitIseentweede belangrijkvoordeelvananaerobebewaring enverwerkingvanmest,naast
uiteraarddeproduktievanmethaangas.

Vruchtwisseling

Het gemengde bedrijf waarin deze blogaswinning kan functioneren biedt mogelijkheden voor
vruchtwisselingdiedekleineboerIndetropenzohardnodigheeftomhetoptredenvangrond-gebonden
ziekten,de z.g. sou-bornediseases,tevermijden.Nogmaalsgezegd,hetisverontrustendteconstateren
hoeveel pesticidenindetropenwordengebruikt door groententelers die vaak relatief goede inkomens
hebben en het zich daarom kunnen veroorloven overmatig gebruik te maken van pesticiden. Als
desalnietteminde gewassenkwijnen,probeert men hettijte kerendoor overmatiggrote hoeveelheden
kunstmesttoetedienen,diedandebekendeeutrofiëringtotgevolghebben.Vruchtwisselingopgemengde
bedrijfjes biedthierdemogelijkheid omziektentevoorkomenInplaatsvanzetemoetengenezen.

Ontsluiting van njwfosfaten

Ik wil in dit verband ook nog wijzen op de mogelijkheid om via de teelt van leguminosen alkalische
ruwfosfatenteontsluiten.Depositiesvandezefosfatenzijndelaatstejarenopgroteschaalontdekt,vooral
ook In ontwikkelingslanden. Technologieën voor chemische ontsluiting zijn in deze landen vaak niet
voorhanden endaarom Is het van zo groot belang dat gebruik wordt gemaakt van het vermogen van
leguminosenomdezefosfatenbiologischteontsluiten.Meerjarigeleguminosen,zoalsdeforagelegumes,
met hun permanente wortelstelsel zijn bij uitstek geschikt om deze ontsluiting te bewerkstelligen. De
fosfatendieviahetveeendebiogasinstallatieInhetz.g.effluentterechtkomenzijnveelbeterbeschikbaar
voorakkerbouw-engroentengewassendaninde oorspronkelijkeruwfosfaatvorm.OokInditopzichtkan
hetgemengdebedrijfIndetropenmetleguminosenalsveevoer,metwinningvanbiogasenmetbenutting
vanheteffluentalsdunnemestgrotevoordelenopleveren.Ikwi ernogmaalsdenadrukopleggendatin
dit type gemengd bedrijf, een goed uitgebalanceerd voorbeeld van integrated fanning systems, grote
mogelijkhedenliggendietot nutoeonbenutzijngebleven.
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Water

Alslaatstevoorbeeldvanverantwoord rentmeesterschap inecologischezakenwi ikdegroeifaktorwater
noemen.Vandetotalehoeveelheidwateropaardeisopelkmomentslechtseenzeergeringgedeelteop
de continentendirect ofIndirectvoor landplantenbeschikbaar. Datwater kaninfeitewordengezienals
rentevan het kapitaaldatdanbestaatuit hettotalevolumeoceaanwater. Het isinonseigen belangdat
wi) het water dat opde continenten niet benutwordt door plantenvia rivierenweer zo schoon mogelijk
naar de oceanen laten terugkeren. Anderzijds kan het ook van efficiënt rentmeesterschap getuigen,
wanneer wij er naar streven zoveel mogelijkvan het water op de continenten door gewassen te laten
benutten.Opditgebiedzijnnoggroteverbeteringennodig.

Na hetvoorgaande zal het unietverwonderen dat Ikmeervertrouwen heb ineen kleinschalige opvang
van overtollig water In natte tijden op het eerder geschetste gemengde bedrijf dan in grootschalige
stuwmerenenirrigatiesystemen,waarvaneralzoveelzijnmisluktOphetgemengdebedrijfkanindenatte
tijd inhetwater viswordengeteeld of menkande hoeveelheidvoor plantenbeschikbare stikstof ophet
bedrijfverhogendoorAzollainhetwatertekweken.Eencombinatievandezetweewijzenvanbenutting
van oppervlaktewater Is eveneens mogelijk. De Azolla kan direct als veevoer dienen of kan, al of niet
gemengd met heteffluentvande biogasinstallatie,alsorganischemestwordengebruikt

Dames en Heren,

Evenalsmijnopenbarelesvan23jaargeledenheeft,overigenstoevallig,mijnafscheidsredeookeentitel
dievragenderwijs Isgesteld:"Enhoe nuverder?". Dievraag heeft inde eerste plaats betrekking ophet
wereldvoedseivraagstukenindetweedeplaatsopdemanierwaaropdewetenschappelijkeopleidingaan
deLandbouwuniversiteitjongemensenoptimaalkanvoorbereidenopeenloopbaanwaarinzeeenbijdrage
kunnenleverenaaneenecologischverantwoordeverhogingvandewereldvoedselproduktie.

Tenaanzienvandewerelvoedselvoorzieningzal het uduidelijkzijngewordendat ikeenaanpakvoorsta
waarinmeergebruikwordtgemaaktvancombinatiesvanakkerbouwenveeteelt,vanvruchtwisseling,van
biologische stikstofbinding envan biogaswinning. Mondiaal gezienwordt verhoging van de agrarische
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produktlevooral belemmerd door tekorten aan nutriënten enwater en door het optreden van ziekten,
plagenenonkruiden.Voorkómenvanziektenenplagenisbeterdangenezen.Efficiëntevruchtwisseling
kanbodemziektenhelpenvoorkómen.Zo'nvruchtwisseling kanInditopzicht het meest efficientzijnop
gemengde bodrijven. Bi|hettelenvanvoederleguminosenopzulke bedrijvenwordt aande voorwaarde
voorbiologische stikstofbindingoptimaalvoldaan.OpvangvanmestengierInbiogasinstallaties schept
mogelijkhedentotmethaangaswinningentotvérgaandeconserveringvannutriëntenvoorrecyclinginhet
agrarischeecosystem.

Voor deze geïntegreerde aanpak moeten jonge mensen worden opgeleid en dit moet multidisciplinair
gebeuren,waarbijhetbegrip"opbrengstverhoging*nieteenverwerpelijketermmagzijn.Vakgroependie
zich in onderzoek en onderwijs richten op verhoging van de mondiale agrarische produktle hebben
tegenwoordig binnen de Landbouwuniversiteit moeite zich te handhaven tegen al het aanstormende
geweldvanmilieuhygiëneenbiotechnologie. Hetzoudaaromnuttigzijnwanneerdezevakgroepen hun
krachten zouden kunnen bundelen. Het toekomstige samengaan van Tropische Plantenteelt en
Landbouwplantenteelt biedt mogelijkheden voor Bodemvruchtbaarheid om zich daarbij aan te sluiten
onder vorming van een vakgroep Agronomie. Ik heb indertijd zelf in de Verenigde Staten mijn
promotieonderzoek uitgevoerd ineenvakgroep metdienaamenkendusuitervaringdevoordelenvan
zo'ncombinatievanbodem-enteeltaspecten.

Afgestudeerden die zich hebben gespecialiseerd Ineen aantal onderdelen van voedselproduktie inde
tropenzoudenzich inhunopleidingmoeten hebben kunnenonderscheidenvanbuitenlandse collega's
dieeenB.Sc. graadhebbenbehaald.Inditopzichtisonze huidigez.g.twee-fasenopleidlngzeer nadelig
voorjonge afgestudeerden die eenwerkkring Inde tropen ambiëren. Pogingen om de buitenwereld te
doen geloven dat wij in Nederland na 3 Jaar studie op B.Sc. niveau en na 4 jaar op M.Sc. niveau zijn
aangelandzijntedoorzichtigenkomenindecategorievandemindergeslaagdewisseltrucswaaroverik
eerder sprak.

Als secretaris van een van onze examencommissies heb Ikde laatste jaren verscheidene malen mijn
handtekening gezet op diploma's van mensen die in hun doctoraalprogramma meer dan 8000
studiebelastingsuren hadden vergaard. Schril steken daarbij af diegenen die na twee jaar
propaedeusestudie in hundoctoraalprogramma vierJaarnodig hebben om de minimaal vereiste 5100
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studiebelastingsuren bijelkaartesprokkelen.Ik hebervrede meedat deze laatstenniet meerdan een
B.Sc. graad behalen. Zij echter die in hun doctoraalprogramma meer dan 7000 studiebelastingsuren
vergaren, behoren mijns inzienseen diploma te ontvangenwaarop officieel staat aangegeven dat hun
academischeopleidingtothetniveauvandeM.Sa graadreiktAlleendezemensenzullenindetoekomst
voorwerkindetropensuccesvolkunnenconcurrerenmeteldersopgeleiden.WHdeLandbouwuniversiteit
in de toekomst haar reputatie als opleidingscentrum voor op de tropen gerichte academici blijven
behouden, dan zal meer differentiatie aangebracht dienen te worden in het niveau van uit te reiken
diploma's.
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