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Ook kringlooplandbouw kan niet zonder minerale  
meststoffen

Duurzaam sluiten  
van kringlopen?

De landbouw staat voor een belangrijk keerpunt, vanwege maat-
schappelijke zorgen en economische perspectieven. Niet alleen de 
vraag naar voedsel, maar ook de uitdagingen op het gebied van een 
duurzame productie groeien. Wereldwijd zijn er grote zorgen rond 
het verlies van bodemkwaliteit, de afname in biodiversiteit, toene-
mende eutrofiëring en het klimaat. Recent is daarom een oude 
aanpak nieuw leven ingeblazen en wel die van kringlooplandbouw. 
Een circulair landbouwsysteem waarmee landbouwproductie sa-
mengaat met het bevorderen van een gezonde leefomgeving. Een 
systeem waarbij de draagkracht van het ecosysteem leidend is.1,2

Kringlooplandbouw streeft naar minimale verliezen door kring-
loopsluiting. Recent voerde del Castilho3 daarom een pleidooi 
voor volledige recycling van humane en landschappelijke rest-
stromen. In zijn visie blijft hiermee de bodemkwaliteit op orde en 
komt de gewasproductie niet in gevaar. De Mansholtlezing van 
prof. de Boer vult dit perspectief aan met een landschappelijk ele-
ment waarbij zowel gewaskeuze als landbouwtype volgend is op 
de kwaliteit van de bodem.1 Beide aspecten hebben richting gege-
ven aan de invulling van de landbouwvisie van minister 
Schouten evenals de Europese groeistrategie om de landbouw om 
te vormen tot een sector waarbij het natuurlijk kapitaal wordt be-
schermd, behouden en verbeterd.2 Onterecht wordt de wens om 
kringlopen te sluiten ook gekoppeld aan een pleidooi voor een 
kunstmestvrije landbouwpraktijk3 vanwege de associatie met ne-
gatieve milieueffecten. Of de suggestie klinkt dat er een einde 
kan komen aan het gebruik van kunstmest.2 Deze negatieve fra-
ming is naar onze mening onterecht. We voeren daarom een 
pleidooi voor de herwaardering van kunstmest, ook binnen de 
voorziene transitie naar kringlooplandbouw. Dit doen we aan de 
hand van zes stellingen.

DUURZAME LANDBOUWPRAKTIJK HEEFT STIKSTOFKUNST-

MEST NODIG

Planten nemen nutriënten op uit de bodem. Het is echter geen 
vanzelfsprekendheid dat deze op het juiste moment beschikbaar 
zijn. Bovendien zijn veel stikstofvormen vluchtig of gevoelig voor 
uitspoeling; er treden daardoor veel verliezen op naar lucht en 
water. Dit betekent dat op een natuurlijke manier (via vlinder-
bloemige gewassen) of kunstmatige manier (via minerale en or-
ganische meststoffen) extra stikstof moet worden aangevoerd om 
de kringloop te sluiten én de huidige opbrengsten te handhaven. 
Als dat niet gebeurt, daalt de gewasproductie. Op wereldschaal 
ligt de jaarlijkse gewasopname rond de 120 mln. ton stikstof.  
Dat komt neer op een gemiddelde opname van 60 kg N per hec-
tare. Via dierlijke en humane mest komt slechts een deel hiervan 
weer terug op de bodem vanwege grote N-verliezen tussen het 
moment van productie en toediening als ook in de voedselketen. 
Omdat de vraag naar plantaardig eiwit de komende 30 jaar met 
70 procent zal toenemen, en maximaal 80 procent van de stik-
stof wordt opgenomen, is er wereldwijd minimaal 125 kg N per 
ha nodig om de gewasopname te compenseren.4 Gegeven het 
huidige landbouwareaal én de wereldwijde voedselvraag is het he-
laas niet mogelijk om via vlinderbloemigen deze hoeveelheid stik-
stof uit de lucht te halen. Dit geldt op zowel regionale als mondi-
ale schaal.4,7,8 Zolang er geen revolutionaire doorbraak komt om 
de N-binding substantieel te vergroten, blijft er behoefte aan 
stikstof uit minerale meststoffen. Uitzondering zijn landen met 
een hoge dierintensiteit, waar een groot overschot van dierlijke 
mest ervoor zorgt dat er voldoende stikstof is om aan de lokale 
vraag te voldoen.

KUNSTMEST HEEFT BI J GOED GEBRUIK WEINIG IMPACT 

OP HET MILIEU

Voor een duurzame landbouw is het gewenst dat nutriënten be-
schikbaar zijn in de periode dat het gewas groeit. Bij bestaande 
reststromen uit de landbouw, natuurterreinen en humane rest-
stromen moet een deel hiervan eerst biologisch omgezet worden 
voordat het beschikbaar is voor gewasopname. Bovendien hebben 
ze in de praktijk niet de juiste verhouding aan nutriënten. Dit be-
tekent inherent een verhoogde belasting van de bodem en daarmee 

Circulaire landbouw is volhoudbaar als aan- en afvoer van nutriënten 
goed op elkaar zijn afgestemd en de bodemkwaliteit wordt  
gehandhaafd en verbeterd. Het vereist niet alleen maximale inzet van 
reststromen, maar ook de juiste inzet van minerale meststoffen. 
Vakmanschap van de agrarische ondernemer is daarbij cruciaal. 
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ook van de leefomgeving. In tegenstelling tot deze reststromen zijn 
minerale meststoffen goed hanteerbaar (klein volume en eenvou-
dig toe te dienen). Ze bieden de mogelijkheid om flexibel in te spe-
len op het weer en de gewasbehoefte. Daarnaast zijn er maatpro-
ducten beschikbaar om goed te kunnen inspelen op specifieke 
groeiomstandigheden van gewassen en het weer (slowrelease, 
meststoffen met nitrificatie- en ureaseremmers). Dit betekent 
kunstmest op een goede manier gebruiken: op de juiste plaats en 
tijdstip en met de juiste meststof en dosering. 

Bij het maken van kunstmest wordt meer en meer gebruik ge-
maakt van circulaire afvalstromen en van groene energie. Het is 
overigens de vraag of de opwaardering van dierlijke mest en rest-
stromen daadwerkelijk een kleinere voetafdruk heeft op de leef-
omgeving dan kunstmest. Dit hangt namelijk samen met de ge-
bruikte technologie. Het is daarom onmogelijk om a priori 
circulaire meststoffen te prefereren boven kunstmest vanwege de 
impact op het milieu. 

ER ZI JN GEEN SERIEUZE ALTERNATIEVEN OM KUNSTMEST 

TE VERVANGEN

Anno 2020 worden allerlei technieken ingezet om reststromen 
zo te bewerken dat de landbouwkundige waarde wordt verhoogd. 
De wens hierbij is dat mestverwerkingsproducten kunstmest vol-
ledig kunnen vervangen en daardoor bijdragen aan kringloop-
sluiting. Deze wens laat a priori al zien dat het “probleem met 
kunstmest” niet ligt in de landbouwkundige waarde ervan. Wel 
betekent dit dat bestaande reststromen opgewerkt moeten wor-
den tot een gelijkwaardig product om zinvol te zijn voor een 
duurzame landbouwpraktijk. Veel organische reststromen bevat-
ten vooralsnog te weinig stikstof per kilogram fosfaat en het ge-
halte aan kalium, calcium, magnesium en spoorelementen, als 
koper en zink zijn vaak in onbalans met de gewasbehoefte. Deze 
onbalans levert risico’s voor het milieu en is vanuit resource ef-

ficiency niet aanbevelenswaardig. Tientallen proeven laten daar-
naast zien dat de stikstofwerking van deze producten veelal lager 
is dan van kunstmest. De fosfaatbeschikbaarheid is daarnaast 
laag. Dat betekent een grote inzet van deze producten (en dus 
een hoger bodemoverschot) of het accepteren van een lagere ge-
wasproductie. Kringloopsluiting zonder kunstmest zorgt daar-
mee voor grote nadelen voor de landbouw(bodem). Daarnaast is 
het discutabel of landschappelijke reststromen en mestverwer-
kingsproducten voor een lagere belasting van het watersysteem 
en een betere bodemgezondheid zorgen dan kunstmest, temeer 
daar aanwezigheid van pathogenen, onkruidzaden, diergenees-
middelen als ook gevolgen van toedieningstechnieken voor een 
extra milieubelasting zorgen.

KUNSTMESTSTOFFEN DRAGEN POSITIEF BI J A AN DE  

BODEMVRUCHTBA ARHEID

De mate waarin meststoffen bijdragen aan de bodemvruchtbaar-
heid hangt af van de samenstelling en afbreekbaarheid van deze 
meststoffen. Zowel organische mest als minerale meststoffen 
verhogen de bovengrondse en ondergrondse biomassa en dragen 
daarmee bij aan de aanvoer van organische stof (waarbij het in-
directe effect van kunstmest uiteraard kleiner is dan het directe 
effect van organische mest). Beide verhogen de nutriëntentoe-
stand van de landbouwbodem en daarmee de opbrengstpotentie. 
Het is vooralsnog onduidelijk in welke mate de bodemvrucht-
baarheid op peil kan blijven (dan wel verhoogd kan worden in 
grote delen van de wereld) binnen een circulair landbouwsys-
teem. De efficiëntie van de huidige voedselketen (waarbij veel 
nutriënten verloren gaan), als ook de relatie tussen landbouw-
sectoren, en tussen in- en externe markten, moet namelijk nog 
een enorme verbetering laten zien om degradatie van bodems te 
voorkomen. Zolang dat nog niet het geval is, zijn minerale mest-
stoffen zinvol om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. 
Los van deze kringlopen kunnen minerale meststoffen ook de 
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 diversiteit van het bodemleven bevorderen.5,6 Al met al pleit dit 
juist voor effectieve combinaties van reststromen (als basisbe-
mesting) en minerale meststoffen (voor bijsturing) om gewas-
groei mogelijk te maken, de bodemvruchtbaarheid op orde te 
brengen of te houden, en verliezen te beperken.

LOK ALE EN REGIONALE GEBIEDSKENMERKEN ZI JN STU-

REND VOOR DUURZAME MESTPRAKTIJK

De behoefte aan en beschikbaarheid van nutriënten wordt sterk 
bepaald door het landgebruik en de locatie van het perceel. De 
bodemkwaliteit beïnvloedt de beschikbaarheid van nutriënten 
voor planten, als ook de verliezen die optreden. Op kleigronden 
is er bijvoorbeeld een groter risico op denitrificatie dan op zand-
gronden en percelen met een rijk bemestingsverleden leveren 
vaak meer stikstof door mineralisatie en fosfaat. Dit betekent dat 
er geen generiek recept is waarmee categorieën meststoffen wor-
den uitgesloten van een duurzame landbouwpraktijk. De juiste 
combinatie van organische bemesting en kunstmeststoffen hangt 
samen met het bouwplan, de bodemkwaliteit en de beschikbaar-
heid van reststromen. Op grasland op veen is door de hoge stik-
stofnalevering van de bodem weinig extra kunstmest nodig en 
levert dierlijke mest alle noodzakelijke nutriënten. Voor veel ak-
kerbouwmatige teelten levert dierlijke mest voldoende fosfaat en 
kalium, maar is er extra stikstof nodig. Een keuze voor of tegen 
kunstmest miskent ons inziens deze diversiteit tussen percelen en 
bedrijven en beperkt de mogelijkheden om duurzaam te produce-
ren. Maatwerk en vakmanschap moet centraal staan én niet a 
priori de meststofkeuze.

WA ARDERING VAN KUNSTMEST BLI JFT NODIG VANUIT DE 

WERELDWIJDE OPGAVE

Een duurzame voedselproductie vereist een wereldwijd perspectief 
omdat de opgave landsgrenzen overstijgt. Er zijn twee toekomst-
beelden mogelijk waarbinnen een circulair landbouwsysteem 
vorm kan krijgen. Allereerst is er de ontwikkeling naar verdere 
verfijning en optimalisatie van productiemethodes door het ge-
bruik van nieuwe technologieën, sensoren, adviessystemen en 
hoogwaardige meststoffen. Het gebruik van minerale meststoffen 
of vergelijkbare mestbewerkingsproducten is hierin essentieel. 
Het tweede toekomstbeeld, wat hier haaks op staat, is een transi-
tie richting een biologisch en ecologisch systeem waarbij ecologi-
sche doelen mede sturend zijn voor de invulling van de land-
bouwpraktijk maar wat een groter grondbeslag vergt. In dit 

systeem is er vanouds een grote huiver voor het gebruik van 
kunstmest. Wij pleiten ervoor om de werkelijkheid niet te ver-
simpelen tot één van deze twee toekomstbeelden: de uitdagingen 
zijn simpelweg te complex om op te lossen met één allesomvat-
tende benadering. Er ligt juist potentie in een slimme integratie 
en koppeling van technologische oplossingen en de traditionele 
landbouwpraktijk. Het debat rond de rol van kunstmest is ons 
inziens gebaat bij dit samenspel van beide toekomstbeelden. 

CONCLUSIE

We hebben via zes stellingen laten zien dat organische en mine-
rale meststoffen beide nodig zijn om een duurzaam en toekomst-
bestendig landbouwsysteem vorm te geven. Een negatieve fra-
ming van één van beide belemmert deze transitie. Karikaturen 
over en weer helpen agrarische ondernemers niet verder en bren-
gen ook geen concreet antwoord op de uitdagingen waar we geza-
menlijk voor staan. We voeren een pleidooi voor een waardering 
van het vakmanschap van de ondernemer, waarbij hij de juiste 
meststoffen kiest, die rekening houden met de bodemkwaliteit, 
als ook de draagkracht van het ecosysteem. 
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