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Nederlands mestbeleid al jaren op onjuiste aannames gebaseerd
Opiniestuk Diana Saaman
Afgelopen zaterdag 5 januari verscheen in De Telegraaf dit artikel over het mestbeleid in Nederland.
Uit cijfers is gebleken dat de Nederlandse meetmethoden voor de ammoniakuitstoot van mest niet
blijken te deugen. Cijfers waar al twintig jaar beleid en wetgeving op wordt gemaakt, blijken op
onjuiste aannames gebaseerd. Diana Saaman, communicatie‐adviseur agrarische sector, heeft voor
de VBBM en het NVLV het volgende opiniestuk hierover geschreven:
Vliegende geest uit de fles Het ammoniakprobleem oplossen door mest in de grond te injecteren of
onder te werken. Dat is al twintig jaar het beleid in ons land. Maar de geest is uit de fles. De
vliegende geest nog wel. Want symbolisch genoeg is dat de oude naam voor ammoniak. Twintig jaar
beleid blijkt gestoeld op beperkte metingen en enkele theoretische beschouwingen destijds. Niet
eens echt tegen het licht gehouden in al die jaren. Tot in 2012 een bevlogen onderzoeker uit
Wageningen wel alles tegen het licht heeft gehouden. Mede geïnspireerd door een groep
melkveehouders, die al die jaren ervaren (noem het boerenverstand) dat het beleid niet klopt. Zij
constateren schade aan bodemleven en gevolgen voor diergezondheid door ondergrondse
aanwending. Al die jaren hebben zij zich constructief 'verzet'.
Zowel in binnen als buitenland zijn onderzoekers inmiddels tot volstrekt andere emissiefactoren
gekomen dan hier al twintig jaar als standaard en onaantastbaar worden opgevoerd. De emissie bij
het aanwenden van mest, bovengronds of bijvoorbeeld met sleepvoet, zijn al die jaren enorm
overschat. Ook staat vast dat het ondergronds aanwenden van mest niet leidt tot oplossen van
ammoniakemissie.
Het kan niet anders of dit moet tot een drastisch andere koers in het beleid gaan zorgen. Vreemd
eigenlijk dat landbouworganisaties, onderzoekers, overheidsorganisaties al die jaren blind gevaren
hebben op discutabele aannames. Onderzoekers die eens kritisch waren, zijn de mond gesnoerd. Een
groep boeren verenigt in de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) hebben lange adem
getoond. Boerenverstand. Zij hebben jaren geleden al een echte oplossing aangedragen en voeren
die als kringloopboeren ook uit op hun melkveebedrijven: het nastreven van gesloten
nutriëntenkringlopen, in het bijzonder stikstof. Dat is in feite wat duurzame landbouw moet
inhouden. Want ammoniak blijft een vliegende geest, maar los het probleem op bij de bron:
stikstofkringloop. De geest kan pas weer in de fles als ammoniak niet geproduceerd wordt, dat vindt
plaats in de koe. Daarmee begint het milieuvriendelijk boeren, de biologische oplossing.

Hulde aan die melkveehouders die al die jaren tegen de stroom in hebben vastgehouden aan hun
overtuiging, aan hun boerenverstand. Laten zij de kringloop en hun bedrijven levend houden! In het
belang van meer dan alleen boer en milieu. In het belang van ons allen. Laten wij zuinig zijn op
boeren die ergens voor staan. In dit geval de waarheid en echte duurzaamheid.
Diana Saaman, Communicatie‐adviseur agrarische sector
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