KNCV-symposium DierlijkeMest,Problemenen Oplossingen

Meer duidelijkheid maar ook meer verwarring in mestprobleem

Er is teveel mest. Dat komt vooral door de
intensivering van de veehouderij de
afgelopen decennia. Wanneer de overtollige mest wordt uitgereden over het
land, heeft dat gevolgen voor de kwaliteit
van water, bodem en lucht. Daaraan
liggen verschillende fysische en chemische
mechanismen ten grondslag. De meest
drastische oplossing van de daardoor
ontstane problemen zou zijn het terugbrengen van de Nederlandse veestapel tot
proporties waarin er geen overtollige mest
meer wordt geproduceerd. Hen andere
mogelijkheid is het zodanig bewerken van
de dierlijke mest, dat de voedingsstoffen
daarin gemakkelijker door de gewassen
kunnen worden opgenomen, in
combinatie met verwerkingsmethoden die
vervluchtiging, af- en uitspoeling tegengaan en dus het landbouwkundig
rendement verhogen. Op die manier zou
dierlijke mest een goed alternatief zijn
voor de kunstmest. Hen derde mogelijkheid is de verwerking van de mest tot
andere produkten: kunstmestvervangende
mestkorrels of produkten die in het geheel
niet in de landbouw behoeven te worden
afgezet.
Verwarring
Het tweedaags symposium 'Dierlijke
Mest, Problemen en Oplossingen', dat de
sectie Milieuchemie van de KNCV op
13 en 14 juni jl. hield in de Utrechtse
Jaarbeurs, belichtte via een twintigtal
sprekers alle hierboven genoemde
aspecten van het mestprobleem.
Dat verschafte de ruim tweehonderd deelnemers aan het symposium veel duidelijkVEWIN
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heid, maar gaf toch ook aanleiding tot
verwarring. Die verwarring gold met
name de op de tweede dag gepresenteerde methoden van mestverwerking.
De enthousiaste verhalen over de
fabrieksmatige verwerking van mest (op
termijn zelfs met winst!) worden immers
gelogenstrafd door de omstandigheid dat
die verwerking op de door de overheid
gewenste schaal maar steeds niet van de
grond komt. De eerste symposiumdag
stond vooral in het teken van de
processen en mechanismen die maken dat
overmatige bemesting een milieuprobleem
is.
Actueel
De timing van het symposium was
uitstekend: juist op het moment dat het
mestbeleid voor de toekomst in de
Tweede Kamer een onderwerp van
discussie vormt. En juist op het moment
dat de tweedejaarbrochure Grondwater
van de VHWIN, geheel gewijd aan Grondwater en Overbemesting, verspreid werd
naar pers en politiek (en onder de deelnemers). En juist een week voor NRCHandelsblad een felle aanval deed op de
wijze waarop bij het ministerie van
Handbouw met de mestcijfers wordt
omgesprongen. De verantwoordelijke
bewindsman, minister Braks, had het
symposium willen openen, maar de
presentatie van het NMP+, een dag later,
belette hem dat. Zijn inleiding werd
daarom uitgesproken door de plaatsvervangend directeur-Generaal van het
ministerie, ir. E. Pierhagen.
Duurzame landbouw
Eén van de peilers van het LNV-beleid is
het bevorderen van een veilige,
concurrerende en duurzame landbouw.
Dat is belangrijk omdat de landbouw zorgt
voor 6,5% van ons nationale inkomen met
een export van f 18 miljard per jaar.
Het streven is, om in het jaar 2000 een
evenwichtsbemesting te hebben
gerealiseerd, waarbij het overigens nog
niet duidelijk is of dat geldt voor alle
betrokken mineralen. Voor stikstof zijn de
vastgestelde doelstellingen haalbaar.
Prioriteit heeft eerst het mestoverschot als
zodanig, maar ook de bijdrage van de
ammoniakemissie aan de verzuring wordt
nu meegenomen: er wordt gestreefd naar
een emissiereductie van 70% van 1980 tot
2000. Dat ligt niet altijd even eenvoudig,
aldus Pierhagen. Zo zou het binnenhouden van het vee in emissie-arme stalsystemen goed zijn voor de emissiereductie, maar slecht voor het welzijn van
de betrokken dieren.
Ook de mestverwerking noemde
Pierhagen - namens Braks - een
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gigantisch vraagstuk. Het ontwikkelen van
een afzetmarkt voor de produkten, de
techniek en de kosten: het is een zware
opgave om in 1994 een verwerkingscapaciteit van 6 miljoen ton gerealiseerd te
krijgen. Er wordt nu nader onderzoek
gedaan om te zien ot' de verwerkingskosten kunnen worden verlaagd en er
energiebesparing mogelijk is.
Het probleem blijft, dat mest een complex
en instabiel produkt is.
Het ministerie is zich de problemen van
fosfaatverzadiging en nitraatuitspoeling als
gevolg van de overbemesting goed
bewust. Nog dit jaar moet een commissie
een uitspraak doen over stikstofnormering. Spreker wees erop, dat de
gekozen oplossingen niet alleen op de
korte, maar vooral ook op de langere
termijn moeten leiden tot een duurzame
landbouw.
Processen en mechanismen
Onder dagvoorzitterschap van ir.
N. 1).van Egmond (RIVM) werd de
eerste symposiumdag gebruikt voor het
inventariseren van de problemen en een
bespreking van de processen en
mechanismen die daarbij een rol spelen.
Dr. W. Salomons (Instituut voor Bodemvruchtbaarheid) behandelde de bodem als
reactievat, accumulator en filter voor
mineralen uit dierlijke mest. Hij wees op
het belang van nader onderzoek, waarbij
een geïntegreerde modellering van stoffen
nodig is. Daarbij moeten de waterbeweging, de nitrificatie, de mineralisatie
en de gewasopname via een bodemchemisch model leiden tot een
'management model' (expert system)
waarmee de diverse scenario's kunnen
worden doorgerekend.
Ir. W. van Duijvenbooden (RIVM) en ir.
E.J. B.Uunk (DBW/RIZA) bespraken de
effecten van bemesting op de kwaliteit van
het grondwater respectievelijk het oppervlaktewater. Van Duijvenbooden
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benadrukte, dat zelfs wanneer het
probleem van de overbemesting nu wordt
opgelost, we nog tientallen jaren met hoge
gehalten aan nitraat zitten in het
opgepompte grondwater. Daarvoor zijn
nog lange tijd maatregelen nodig bij de
grondwaterpompstations. Ook Uunk was
niet optimistisch. Hij liet zien wat de
gevolgen zijn van overbemesting op het
oppervlaktewater en concludeerde, dat er
voor fosfaat en stikstof een aanzienlijk
verdergaande reductie nodig is dan de
50% van het Rijn-Actieprogramma. De
huidige inspanningen zijn onvoldoende;
via aanscherping van de bemestingsregels,
snelle maatregelen voor fosfaatverzadigde
gronden en waar nodig effectgerichte
maatregelen moet een verdere belasting
van het oppervlaktewater worden teruggedrongen.
Ammoniak
Ook het beeld dat dr. W. Asman
schilderde van de belasting van de lucht
met ammoniak en ammonium door de
mest, was niet vrolijk. Hij toonde een
kaartje van Europa waarop de ammoniakemissies stonden aangegeven met zwarte
puntjes. Nederland was op het kaartje
verreweg het zwartst, waarbij de grootste
dichtheid te zien was in Oost-Brabant.
De depositie van NHX is sinds 1870met
zeker een factor 4 toegenomen, aldus
Asman.
Over de bemestingswaarde van de mest
sprak dr.J.J. Neeteson (Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid). Er zijn wel
degelijk mogelijkheden voor de verhoging
van de efficiency van dierlijke mest.
De gewasopname kan worden verhoogd
door beperking van de ammoniakvervluchtiging (onderwerken, aanzuren)
en de nitraatuitspoeling kan worden
beperkt door voorjaarstoediening, groenbemesters en het toevoegen van nitrificatieremmers zoals dicyaandiamide (DCD).
Maar, zo waarschuwde Neeteson, het
mestoverschot wordt daardoor natuurlijk
niet kleiner maar groter!
Forumdiscussie onder leiding van ir.N.I), 'can Egmond.

Theorie
Voor de theoretici gaf prof. dr.
H. E. Doner (Univ. of California,
Berkeley) inzicht in de reacties die fosfor
en stikstof aangaan in de bodem onder
verschillende condities, waarna dr.
E. B.A.Bisdom (Staring Centrum) een
idee gaf van de bufferende capaciteit van
de bodem, met name door de aanwezigheid van pyriet. Zelfs zeer kleine en
dunne pyrietlaagjcs in de bodem kunnen
leiden tot denitrificatie. Door de
omzetting van nitraat in stikstofgas onder
invloed van ijzersulfiden als pyriet kunnen
wel de sulfaatconcentraties stijgen. Naast
sulfaat komt ook zuur vrij, dat door in de
bodem aanwezige kalk kan worden
geneutraliseerd, wat leidt tot hardheidsverhoging van het onttrokken grondwater.
Bisdom concludeerde dat er nog veel multidisciplinair - onderzoek nodig is
voordat er voorspellingen over de effecten
van bodempassage kunnen worden
gedaan.
Ing. H. Hanncsscn (DGM/VROM) ging
nader in op mest als bron van luchtverontreiniging en verzuring.
Het probleem is,zo stelde hij,dat er in de
veehouderij geen sprake is van stofkringlopen. Liefst 94%van de ammoniakemissies is afkomstig uit de landbouw. Het
Bestrijdingsplan Verzuring moet leiden tot
een emissiereductie van 80 à 90%van de
verzurende stoffen in het jaar 2010, waarmee de emissies teruggebracht zouden
zijn tot 'vooroorlogse waarden'. De daarvoor noodzakelijke maatregelen vergen tot
1994 investeringen van zo'n f400 miljoen
op jaarbasis. Naar het oordeel van
Hannessen worden de depositiedoelstellingen voor 1994 en 2000 landelijk
gezien gehaald, mogelijk door geboden en
verboden, maar zullen de belastingen
regionaal hier en daar nog veel te hoog
blijven.
Modellen
Drs.J. Bril (Instituut voor Bodemvruchtbaarheid) besprak vervolgens de

modellering van dierlijke mest: het met
behulp van een model beschrijven van de
interactie tussen mest en bodem, de
vervluchtiging van ammoniak uit de mest
en de veranderende samenstelling van de
mest door manipulatie (zoals aanzuring
met H N 0 3 ) of door veroudering.
Verrassend was de opmerking van de
volgende spreker, prof. dr. W.H.van
Riemsdijk (LU Wageningen), dat een
bodem fosfaatverzadigd is,wanneer de
B-verzadigingsgraad 0,3 bedraagt. Dat lijkt
een paradox: de bodem kan immers veel
meer P binden. Zijn stelling komt voort
uit de gedachte, dat fosfaatverzadiging is
opgetreden wanneer, ook na het stoppen
van de fosfaatoverdosering, ongewenste
fosfaatuitspoeling optreedt ofzal
optreden. Het is ook deze gedachtengang
die ten grondslag ligt aan de recente
openbaring van het Staringcentrum dat
270.000 ha aan landbouwgronden in
Nederland fosfaatverzadigd is.Hoe nu
verder?, vroeg Van Riemsdijk.
Het antwoord moest hij (uit tijdgebrek?)
schuldig blijven.
Discussie
De discussie onder leiding van dagvoorzitter Van Egmond, bracht twee
fundamentele zaken naar voren. Wanneer
mestverwerking een reële optie is,en het
eindprodukt bestaat uit mestkorrels, dan
heeft dat behoorlijke consequenties voor
de kunstmestindustrie. Belangrijker was
de vraag of al de gepresenteerde theorie
nu ook werkelijk in de praktijk nuttig
gemaakt kan worden. Daarover kregen de
deelnemers, ook na de forumdiscussie,
geen duidelijkheid.
Oplossingen
Richtte de eerste symposiumdag zich
vooral op een presentatie van de
problemen en de processen en
mechanismen, de tweede dag stond
geheel in het teken van de oplossingen.
Prof. dr. ir.W. H. Kuikens (LUW) opende
de rij van sprekers met een beschouwing
over de technologische aspecten van
centrale mestverwerking. In technologisch
opzicht, zo verklaarde Rulkens, is er op dit
moment voldoende kennis beschikbaar
om mestoverschotten op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze te
verwerken. Dat kost vooralsnog geld.
Door procesoptimalisatie, ontwikkeling
van nieuwe deelprocessen, verbetering
van produktkwaliteit, produktie van
waardevolle componenten uit mest,
verwerking van mest met een hoger
droge-stofgehalte en gebruik van afvalwarmte, is het in de toekomst wellicht
mogelijk om mest kostenneutraal of zelfs
met een positieve opbrengst te verwerken,
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aldus Rulkens. Bundeling van de expertise
; die in Nederland is opgebouwd op dit
j gebied kan deze ontwikkeling sterk
i bevorderen.
Op de boerderij
De samenstelling van de mest kan op de
boerderij enigszins worden beïnvloed
door toevoegingen van water, het al of
niet gebruiken van strooisel en het
ontmengen van de mest. Maar naast deze
min of meer preventieve maatregelen zijn
er nauwelijks mogelijkheden om op de
boerderij mestbewerkingen toe te passen
i waardoor de mestoverschotten kleiner
worden, aldus ir.J. H. Voorburg (IMAG).
Hij gaf de suggestie mee aan de onderzoekers om mest 'voorspelbaar' te maken:
'dan hoeven de boeren het niet als afval te
behandelen.'
Ir.J. Woudstra (KEMIRA) vertelde hoe
met ammoniakbindende additieven op het
rundveebedrijf een vermindering van de
ammoniakuitstoot kan worden bereikt.
Het zogenaamde LIMAFIXproces werkt
met de toevoeging van salpeterzuur en
agronomische voedingsstoffen (Orgakem)
en leidt onder meer tot een vermindering
van de HCN en H 2 S-problemen in de
stallen. De behandelde mest is, aldus
Woudstra, gelijkwaardig aan kunstmest,
maar er is nog wel onderzoek nodig naar
onder andere de beste uitrijtechniek.
Nïtraatverwijdering
Een overzicht van de mogelijke nitraatverwijderingstechnieken gaf
dr. ir.J. Hiddink (NIZO-Milieudienst).
Hij constateerde, dat nitraat een steeds
groter probleem gaat worden in het
opgepompte grondwater.
Fysische verwijderingsmethoden zijn
daarbij direct inzetbaar, maar niet goedkoop. Biologische verwijderingsmethoden,
die meer gericht zijn op de drinkwatervoorziening, zijn nog in ontwikkeling.
Biotechnologie
Dr. R. F. Beudeker (Gist-brocades) sprak
vervolgens over een biotechnologische
bijdrage aan de vermindering van de
problemen met dierlijke mest. Uitgangspunt is om met celwandverbrekende
enzymen een hogere eiwitbenutting te
krijgen, waardoor de stikstofafscheiding
van varkens en pluimvee met meer dan
10% naar beneden kan. Mestverwerking
zal ook nodig zijn, aldus Beudeker, maar
daar kunnen dan de aminozuren weer uit
gewonnen worden, waardoor de mestverwerking rendabel kan worden.
Juristen
'Juristen zorgen voor een groter mestprobleem dan de mestverwerking zelf, zei

Forumdiscussie onder leidingvan drs.C. J.Kalden.

ir. B. Huberts (Promest). Hij doelde
daarbij op de problemen van het krijgen
van vergunningen: zelfs al wil je op korte
termijn op grote schaal met mestverwerking aan de slag, terwijl het beleid
van de rijksoverheid dat volledig steunt,
dan nog blijken overheden de
belangrijkste vertragende factor.
Het Promest-proces werkt op proefschaal
(100.000 ton/jaar) goed en er zijn afzetmogelijkheden voor de mestkorrels.
Problemen zijn er wel, omdat mest een
weerbarstig produkt is, goede apparatuur
van slag raakt bij mest, en met name de
stikstofbeheersing lastig is. Een andere
benadering kiest Ecotechniek, waarvan
dr. ir. I. Koster het Ecosun-principe
onthulde. Na vergisting van de mest blijft
een eencellig eiwit in het mestwater
achter, dat kan worden gescheiden en
gedroogd en dan dienst kan doen als veeof visvoer. Bij de vergisting komt biogas
vrij, waarmee elektriciteit, warm water,
warme lucht en kooldioxyde worden
geproduceerd. Deze Produkten worden
gebruikt bij de kweek van algen en vis, en
de teelt van gewassen. Ecotechniek wil bij
Dordrecht een inrichting bouwen voor de
verwerking van 500.000 ton mest per jaar,
waar dan 17.150 ton eiwitvoeding,
8.000 ton single cel protein, 500 ton paling
en 100 ton algen per jaar zou kunnen
worden geproduceerd. Probleem is nog,
dat er choride in het afvalwater zit, dus
misschien mag het niet.
Eiwitten
Weer een ander procédé werd besproken
door ir. A. W. C. van Kemenade
(Mestrecycling): uitgaande van de
gedachte dat eiwitten geladen deeltjes zijn,
kunnen ze uit de mest worden gescheiden
door middel van elektroforese. Proeven
op een zuiveringsinrichting en op een
boerderij verliepen naar wens, en nu
wordt een proefinstallatie voorbereid in
Nistelrode met een capaciteit van
20.000 ton per jaar.
Tenslotte besprak ing. E. D.J. Bleeker
(McMon) het in zijn proefbedrijf in
Apeldoorn gehanteerde principe (Carver-

Greenfield-proces). Het eindprodukt is
een mestkorrel die geen emissieproblemen kent, en waarvan 100 kg even
effectief is als 140 kg kunstmest. Bleeker
noemde het produkt dan ook 'natuurkunstmest'. Het is geschikt voor de voorjaarsbemesting, en opschaling van het
proces is nu mogelijk. Bleeker verwacht
over ca. 5 jaar het 'break even point' te
hebben bereikt. De voorbereidingen voor
een 'echte' fabriek zijn in volle gang.
Is er een markt?
De slotdiscussie onder leiding van dagvoorzitter drs. C.J. Kalden (min.v.LNV)
spitste zich toe op de vraag of er eigenlijk
wel een markt is voor de produkten van
de mestverwerking. 'Stellig', antwoordden
de fabrikanten, maar uit de zaal vroeg
men zich toch af of het allemaal de moeite
wel loonde: 'doen we er niet verstandiger
aan de veestapel te saneren; dat is een
aanpak bij de bron.' Ook uit de zaal de
vraag waarom er nog niets wezenlijks aan
de mestverwerking op grote schaal is
gedaan, terwijl de verwerkers er hier zo
blijmoedig en optimistisch over spraken.
Ililberts wees op de problemen bij het
vinden van goede locaties en het krijgen
van geïntegreerde vergunningen.
Daarnaast speelt natuurlijk de financiering
een rol en bovendien zijn de boeren pas
bereid deel te nemen in dergelijke
initiatieven als er geen andere oplossing
meer is. Ook de andere 'producenten'
spraken over de moeizame procedures.
Van Kemenade: 'In Brabant liggen als je
iets van plan bent overal voorgedrukte
bezwaarschriften klaar'. Maar, zo citeerde
Kalden Rulkens, 'er moet nu begonnen
worden, anders hoeft het niet meer.'
Rulkens: 'Men heeft de neiging te
wachten tot de processen volledig
uitontwikkeld zijn. Maar over een paar
jaar zijn de problemen simpel te groot. Er
moet druk op gezet worden de drempel
van proef naar grote schaal snel te nemen,
ook door de overheid. De rest komt
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