Johan Temmink, mineralenspecialist ForFarmers:

Noud Passenier (Nutrient Platform) over verwaarding van fosfaat:

‘Mestverwerking is een cruciaal onderwerp voor onze afnemers’

‘Wij staan pas aan de vooravond van het transitieproces’

‘Na dertig jaar traditioneel mestbeleid is de komst van de verplichte mestverwerking in ieder geval
een grote en naar het zich laat aanzien positieve ommekeer. 2014 en 2015 worden daarbij niet alleen
belangrijke jaren voor mestverwerking, maar ook voor mestverwaarding in de circulaire economie.’
Aan het woord is Johan Temmink, mineralenspecialist bij veevoederfabrikant ForFarmers.

Het Nutrient Platform is een cross-sectoraal netwerk van Nederlandse organisaties die zich zorgen maken over de
wereldwijde impact van de fosfaatproblematiek en de manier waarop er met nutriënten in het algemeen wordt
omgegaan. Samen met de Nederlandse overheid nemen de kennisinstellingen en bedrijven in het Nutrient Platform de
verantwoordelijkheid op zich door de gehele waardeketen te ondersteunen bij het sluiten van de fosfaatkringloop.

ForFarmers is een van de drie veevoerleveranciers (samen met Agrifirm en De
Heus) die aan de basis staan van het Mestinvesteringsfonds. Bij het dit voorjaar
opgerichte Mestinvesteringsfonds zijn tot nu toe vijftien aanvragen voor innovatieprojecten rond mestverwerking ingediend (zie ook het artikel op pagina 24).

Voortbestaan
‘Mestverwerking is natuurlijk geen directe activiteit van ons bedrijf, maar is
wel een cruciaal onderwerp voor onze afnemers’, opent Temmink het gesprek.
‘Mestverwerking en -verwaarding is zelfs dermate belangrijk voor onze klanten,
dat hun voortbestaan ervan afhangt. Om die reden is het onderwerp bij ons
prominent aanwezig op de agenda. Ook de toekomst van ForFarmers wordt
deels bepaald door het mestdossier.’ Het is volgens Temmink om die reden dat
ForFarmers haar afnemers helpt in beeld te brengen hoe de huidige (technologische) stand van zaken rond mestverwerking, de achtergrond voor de individuele
bedrijven en de consequenties voor diezelfde bedrijven zijn. Temmink: ‘Wij
denken mee in oplossingen voor mestverwerking. Het is voor ons bovendien een
kans om te kijken of er ruimte is voor het vermarkten of het benutten van producten die ontstaan uit mestverwerking. In ons traditionele werkgebied gaat het
dan vooral om een kunstmestvervanger of mineralenconcentraat.’

Exportwaardig
Temmink verwacht logischerwijs dat de (gedeeltelijke) verplichting (zie kader) tot
mestverwerking de markt een opwaartse beweging gaat bezorgen. ‘Wij zien als
bedrijf dat er op verschillende plekken al aan mestverwerking wordt gedaan. De
meeste technieken kennen allereerst een vorm van scheiding in dunne en dikke
fractie, gevolgd door droging, compostering en/of hygiënisatie. Vervolgens vindt
er in veel gevallen nog nabewerking plaats via bijvoorbeeld pyrolysetechniek.
Helaas moet ik constateren dat het verwerken van mest middels deze techno-
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logieën vooralsnog duurder is dan de opbrengst die men via de afzet van de
gewonnen eindproducten binnenhaalt. Om die reden vindt er weinig innovatie
plaats. Men kiest immers veelal voor de goedkoopste oplossing. De verplichte
mestverwerking kan daar verandering in brengen. Voor mij is het hele mestverwerkingsverhaal een succes als de mest zó verwerkt kan worden dat fosfaat
exportwaardig is en dunne fractie zo verwerkt is dat deze deels als organische
meststof op Nederlandse akkers benut kan worden. Als wij dat gezamenlijk
kunnen bereiken, zijn wij als sector duurzaam bezig en ontstaat een kringloop
waarin mest tot waarde gebracht kan worden.’
‘Om in die situatie te komen zijn er drie uitdagingen’, vervolgt Temmink. ‘Allereerst is het vinden van bedrijven die mestverwerking gaan oppakken geen
sinecure. Vervolgens moeten locaties geselecteerd worden waar de mestverwerking kan plaatsvinden en tenslotte dienen installaties structureel in werking te
zijn. Pas dan zal men mest niet meer als probleem zien, maar als economische
activiteit. Na dertig jaar traditioneel mestbeleid is de komst van de verplichte
mestverwerking in ieder geval een grote en naar het zich laat aanzien positieve
ommekeer. 2014 en 2015 worden daarbij niet alleen belangrijke jaren voor
mestverwerking, maar ook voor mestverwaarding.’

‘Het Nutrient Platform is begonnen met het terugwinnen van fosfaat,
maar moet gezien worden als onderdeel van algeheel nutriëntenmanagement op de boerderij’, opent Arnoud Passenier, ketenregisseur van het
platform, het gesprek. ‘Fosfaat is de trigger om zaken op gang te krijgen,
maar het platform kijkt breder naar het (terug)winnen van waardevolle
stoffen en treedt handelend op daar waar specifiek de kansen liggen om
innovatie te versnellen.’

Kostbaar goed
‘Het Nutrient Platform draait dus om het creëren van een markt voor
onder meer fosfaat’, vervolgt Passenier. ‘Dit betekent allereerst dat je de
aan- en afvoer goed moet regelen. Bovendien moet je weten welke technologieën je kunt gebruiken om de mest te verwerken, waarvoor kennis
en kunde nodig is bij bedrijven en kennisinstellingen. De overheid moet
zich tenslotte consistent tonen om de markt zekerheid te bieden.’
En dat probeert de overheid met het Nutrient Platform volgens Passenier
te creëren. ‘Wij trekken als gouden driehoek gezamenlijk op naar het
gezette punt op de horizon. Wij weten dat fosfaat – maar ook andere

nutriënten – een kostbaar goed zijn en je daar in de circulaire economie
waarde uit kunt halen. Een van de uitdagingen waar wij ons momenteel
mee bezighouden, is het betrekken van de financiële wereld bij dit dossier
om het winnen van waardevolle nutriënten uit mest te kunnen bekostigen. Dit betekent niet alleen financiering voor de implementatie van technologie verwerven, maar ook producten testen en internationaal uitrollen.
Er is bijvoorbeeld een fosfaattekort in Hongarije en dat land vormt een
potentiële afzetmarkt. Uiteindelijk moet er een wereldmarkt voor gerecycled fosfaat ontstaan zodat de grondstof landt daar waar deze het hardst
nodig is. Een van de doelen van het platform is het verder ontwikkelen
van de verschillende markten, in Europa en ook daarbuiten.’

Financiering
Tegelijkertijd is het bij dit soort innovaties – waarbij de verschillende stakeholders volgens Passenier steeds beter in staat zijn mest te recyclen, te
bewerken en op te waarderen – zaak de verwerkingscapaciteit te verhogen. ‘En zoals eerder gesteld kunnen agrariërs dat niet altijd zelf financieren. Ketenfinanciering vanuit bijvoorbeeld de melk- of vleesindustrie kan
soelaas bieden. Een bedrijf als FrieslandCampina heeft bijvoorbeeld een
groot belang bij een goede en gezonde veehouderij. Ik constateer dat zij
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook beginnen te erkennen.
Een andere optie voor financiering zijn de private equityfondsen.’
Passenier signaleert verder dat Nederland met haar poldermodel ook
op het nutriëntendossier een koplopersfunctie vervult. ‘Zo is mede op
basis van de Nederlandse activiteiten het European Sustainable Phosphor Platform (ESPP) ontstaan. De Vlamingen en Duitsers hebben zelfs
naar analogie van Nederland een landelijk respectievelijk nutriënten- en
fosfaatplatform opgericht. Het Nutrient Platform is voor Nederlandse
bedrijven daarmee ook de internationale verbindingsschakel naar Europa
en de rest van de wereld. Overigens is uniformiteit ten aanzien van weten regelgeving binnen Europa gewenst. Wij staan namelijk pas aan de
vooravond van dit transitieproces dat sneller kan verlopen als de juiste
randvoorwaarden gecreëerd worden.’

In de nieuwe mestwet worden bedrijven met een fosfaatoverschot verplicht
een percentage van hun mest te verwerken. Mits de wet binnenkort goedgekeurd wordt door de Eerste Kamer gaat die op 1 januari 2014 in.
Bedrijven die meer dan honderd kilo fosfaat produceren, zijn verplicht
die te verwerken. De verwerkingspercentages voor 2014 zijn als volgt:
• Regio Zuid: dertig procent
• Regio Oost: vijftien procent in 2014
• Regio Overig: vijf procent in 2014
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