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BOEREN MET MENSENMEST VISIE

Stadslandbouw zou een deel van de
menselijke poep en plas goed kunnen
hergebruiken, laat onderzoek van
milieutechnoloog Rosanne Wielemakers zien. Maar het mag niet.

Duurzaam omgaan met kostbare grondstoffen staat of valt met het sluiten van
kringlopen van nutriënten. Rosanne
Wielemakers onderzocht in dat kader de
koppeling van vraag en aanbod van mest
in de stad. Concreet: de koppeling van
stadslandbouw aan nieuwe toiletconcepten in de stad. Die combinatie is op dit
moment nog een theoretische exercitie.
Het is in Nederland verboden om gewonnen nutriënten uit menselijke plas en
poep te gebruiken voor de teelt van eetbare producten. Daar komt bij dat er in ons
land geen gebrek aan mest is, maar juist
een teveel. Voor Wielemaker vormt dat
laatste geen belemmering. ‘Als je in een
land woont waar het veel regent, laat je
toch ook de kraan niet open staan? Dit
biedt de mogelijkheid om op de kleinste
schaal nutriënten terug te brengen naar
de landbouw, met zo min mogelijk transportkosten en verliezen onderweg.’
FOSFOR OOGSTEN
Wielemaker nam Amsterdam als voorbeeld. Met een zelf ontwikkeld model
bracht ze plekken in kaart waar de meeste nutriënten kunnen worden ‘geoogst’,
met de focus op fosfor. Tal van variabelen
spelen daarbij een rol. Waar verblijven
mensen en hoe lang, hoe vaak gaan ze
naar het toilet en hoeveel en welke nutri-

STADSE
OVERBEMESTING
De akkers van stadsland
bouwers zijn zwaar
overbemest. Dat blijkt uit
onderzoek van Wielemaker
naar het nutriëntenbeheer
van 25 grondgebonden
stadsakkers. Gemiddeld bleek
de bemesting veel hoger dan
de gewassen nodig hadden.
In cijfers: 2,5 keer te veel
kalium, 4,5 keer te veel
stikstof en 6 keer te veel
fosfor, vergeleken met de
toepassingslimieten voor
reguliere landbouw.

ënten levert dat op? Wielemaker: ‘Als je
bijvoorbeeld pure urine wilt verwerken,
moet je in de Heineken Music Hall zijn.’
Die zoektocht leverde 193 hotspots op
waar veel fosfor wordt geproduceerd. Die
plekken zijn goed voor 10 procent van de
jaarlijkse fosforvracht van de stad. Het
gaat dan om gebouwen als het Rijksmuseum, het ziekenhuis AMC en de flats in
de Bijlmer. Het model koppelde die hotspots vervolgens aan de dichtstbijzijnde
percelen met (stads)landbouw binnen de
gemeente.
PRECISIEWERK
Dat klinkt simpeler dan het is. Binnen de
gemeentegrenzen zijn 2312 landbouwlocaties, waarvan 43 te boek staan als stadslandbouw. Het vinden van de juiste combinatie hangt van tal van factoren af. Elke
vorm van landbouw stelt zijn eigen eisen
aan de gebruikte mest, en elke bron van
mest heeft zijn eigen samenstelling van
nutriënten. Het bij elkaar brengen van
vraag en aanbod is precisiewerk. En daar
valt volgens Wielemaker nog veel werk te
doen.
EINDIGE VOORRAAD
Ondanks de moeilijkheden en (nu nog)
onmogelijkheden, ziet Wielemakers toekomst in de combinatie van stadslandbouw en stedelijke mest. ‘De voorraad
aan nutriënten als fosfor en kalium in de
wereld is eindig. We hebben op den duur
alle beschikbare nutriënten nodig. In een
wereld die koerst op kringlooplandbouw
moet je ook deze kringloop sluiten.’ RK

Stoppende varkenshouders
Ruim 500 varkensboeren hebben zich aangemeld
voor subsidie om te stoppen, de zogenoemde. ‘warme sanering’. Dat is fors meer dan de 300 waarop
het ministerie van LNV rekende. Waarom? Econoom
Varkensproductie Robert Hoste geeft uitleg.
Is de varkenshouderij zo uitzichtloos?
‘Varkenshouders hebben nog nooit zoveel geld verdiend als in 2019. Tussen 2000 en 2018 bedroeg het gemiddelde inkomen zo’n 40.000 euro per bedrijf, terwijl
dat afgelopen jaar opeens gemiddeld 330.000 euro bedroeg. Maar vergeet niet dat varkenshouders slechte jaren achter de rug hebben en dus geld nodig hebben om
gaten uit het verleden te vullen. Bovendien komen er
nieuwe investeringen aan en blijft de varkensprijs niet

‘De varkensprijs blijft niet
eeuwig zo hoog als nu’
eeuwig zo hoog als nu. Door de Afrikaanse varkenspest
zijn in China 200 miljoen varkens gestorven of preventief geslacht; een kwart van de mondiale varkensstapel.
De export is daardoor enorm opgestuwd. Naar schatting
blijven de varkensprijzen de komende twee à drie jaar
nog hoog. Daarna overtreft het aanbod de vraag en stort
de prijs in, denk ik. Daarom is het zo belangrijk dat de
Nederlandse varkenshouders nu investeren in de toekomst.’
Waarom melden ze zich dan massaal aan om te stoppen?
‘Inschrijven voor deze stoppersregeling kost niets; het
is een soort verzekering. Stel dat je te veel geuroverlast
veroorzaakt of dat ook in Nederland varkenspest uitbreekt? Maar ik ben benieuwd hoeveel varkenshouders
er echt gebruik van willen maken. Boeren die alle regelgeving op zich af zien komen en het zat zijn, zullen zeggen: prima, ik kan nu schuldenvrij stoppen. Een ander
deel denkt: ik kan nog een hoop geld verdienen de komende jaren.’
Wat wil minister Schouten?
‘Ze wil dat veel varkenshouders gebruik maken van de
regeling, zodat ze volgend jaar – voor de Tweede Kamerverkiezingen – kan laten zien dat ze op een nette manier
de veestapel heeft ingekrompen. Het kost minimaal tot
medio april om te bepalen hoeveel en welke bedrijven
mogen meedoen. Als geselecteerde bedrijven toch niet
willen deelnemen, moet ze andere selecteren – dat kost
extra tijd.’ AS
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