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Stikstofcrisis, Natuur en Veeteelt 
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Volksgezondheid ??
Artsenforum Gezondheid, Natuur en Milieu
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Relatie Ammoniak en Secundaire Fijnstof (PM2.5)
Aeroparticles, Composition, and Lung Diseases    Front. Immunol., 20 January 2016 

.  
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Gezondheidsschade PM2.5

HART
• Onregelmatige hartslag

• Ritmestoornissen

• Kransslagaderen

• Hartfalen

• Hartinfarct

Review; Potential Toxicological and Cardiopulmonary 
Effects of PM2.5Exposure and Related Mortality:  
Findings of Recent Studies Published during 2003-2013; 
Biomedical and Environmental Sciences Volume 29  2016

LONGEN
• Astma
• COPD
• Exacerbatie COPD
• Longontsteking
• Longkanker
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Long

Blaas

Leukemie

Borstkanker
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Longkanker   door   roken   of   luchtvervuiling ?

Longkanker  Verhouding  bij rokers

Adeno : Plaveisel   =   4  :  3

Verhouding   1,3

AGNM   25 nov. 2019



Veeteelt   Fijnstof   Longkanker

• Incidentie mannen Brabant > Nederland  ( > 25 jr )

• Idem vrouwen laatste 10 jr

• Midden en NO-Brabant meer longkanker dan W-Brabant

• Sterfte 12 % hoger dan verwacht op basis leeftijd/geslacht
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Idem Zware Rokers

AGNM   25 nov. 2019



Hazard Ratio voor sterfte aan



Stikstof   Nitrosamines   Darmkanker

Deens onderzoek  (32 jaar; 2,7 miljoen inw.)

Europese drempel   50 mg/L

Endel- en dikkedarmkanker 3.9 mg/L
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Gekke Koeienziekte
Varkensgriep
Vogelgriep
Q-koorts
Hepatitis E

60% van de infectieziekten bij 
de mens

ZOÖNOSEN
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ZOÖNOSEN ,  Wij waren gewaarschuwd !!    

• Nature 2005:  Jones !

• The Lancet 2012: Zoonoses 3    Prediction and 
prevention of the next pandemic zoonosis

• WHO-model pandemie vogelgriepvirus

– Benelux risicogebied (top 5)
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Antibiotica resistentie

MRSA

v-MRSA

ESBL

Salmonella 

Resistente campylobacter 

Resistente Clostridium

NB; LAATSTE  REDMIDDEL  
antibiotica

Colistine, carbapenem
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TNO 2017: Grondwatermonsters

Antibiotica

Resistente bacteriën en genen
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(On-)Gezonde opmerkingen
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Voeden wij de wereld met onze landbouw ?
Nooit meer honger ! 
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Vlees <       1 %

Melk / zuivel <       1,5 %

Export vlees/zuivel EU    75 %

Export kennis WUR     23 %



Toekomst boerenzonen ?
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2e Wereldexporteur
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Veevoer  1,5 x opp. van Nederland

Transport  veevoer  

Mest  Overschot    
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Veel stikstof uit het buitenland   !!  ??
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Argument van enkele politici



Monetaire milieuschade  ?
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Kringlooplandbouw
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Mondiale kringloop niet uitgesloten

Wat heeft de bodem                       
nodig

Duurzaamheid                                    
definitie Brundtland



Ammoniak en Secundaire Fijnstof (PM2.5)

50 % reductie van de agrarische ammoniakuitstoot  :  
jaarlijks 200.000 minder doden in 59 landen. (Pozzer 2017 

atmos chem discuss)
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Advies   /    Overwegingen
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De beste medische zorg is preventieve zorg

Doe niet aan symptoombestrijding

Veeteelt is meer dan het stikstofprobleem

Intensivering en schaalvergroting zijn doorgeschoten

Aanpak vraagt om holistische visie

- Oplossing van één deelprobleem lost niets op

- En zeker niet een end-of-pipe oplossing

Aanpak bij de bron

Voor de exporterende ….. :  de vervuiler betaald

Halvering van de veestapel is geen halvering van het aantal boeren
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Over stikstof- en fosfaatstromen

rondom landbouw

Jaap Schröder (WUR-PSG, Agrosystems Research)



Inhoud

▪Over mijzelf
●Na 36 jaar klaar met mest

▪Uitdagingen

▪Kringlooplandbouw

▪Mestfabrieken

▪Zijn er andere maatregelen dan verkleinen van 
veestapel?

▪Slotopmerkingen



Vier uitdagingen

▪ Klimaatverandering

▪ Uitputting grondstoffen

▪ Biodiversiteitverlies

▪ Gezondheidsherstel

● …en alle 4 evidente relaties met 
landbouw…waaronder via stikstof (N) en 
fosfaat (P)



Is Nederland het braafste jongetje van de EU-klas?



Is Nederland het braafste jongetje van de EU-klas?



Nederland: enorme reducties, maar nog steeds veel N lekkage



Mestoverschotten (bron: CBS)



Nergens is landbouw zo efficiënt als in NL

▪ Efficiënt: ‘lage milieudruk per kilogram vlees’, klopt, maar:

▪ Bijziendheden:

● Hoge efficiëntie dankzij vele uitbestedingen

● Efficiënt ≠ ‘schoon’ per eenheid oppervlakte:

● Lokale milieudruk = input x (1 – (output/input))

● Dierlijke eiwitproductie altijd relatief inefficiënt

● Er zijn meer kompassen dan ‘de efficiëntie’



Kringlooplandbouw (1)

▪Wordt politiek omarmd bij gebrek aan 
definiëring….

▪ Kringloop =

● Beter hergebruik van ‘afval’ en bijproducten

● (maar ook: lekkages beperken !)



Kringlooplandbouw (2)

▪ Geen kringlooplandbouw zonder:

● Minder bemesting, minder dieren (‘extensivering’)

● Compensaties van onvermijdbare N lekkage (‘kunstmest’)

● Concessies aan exportambities en inkomens

● Verlaging consumptie dierlijk eiwit

● Mee-saneren van melkveehouderij

● Veilige en energetisch verantwoorde retourstromen

● Overheidsingrijpen

▪ Oók afkomstig van Wageningen-UR













Stikstof- en fosfaat-lekkage (rode pijlen)

▪ Niet alleen kwestie van inzet van (meer) technieken

▪ Ook altijd een gevolg van intensiteit:

● ‘de positie naar rechts op de x-as van responsgrafiek’



Hoe hoger de gift, des te groter de N-lekkage



Economisch (kunst)mestgift >> Milieukundige gift



Milieudruk: overschotten van N en P per hectare

Aan- en afvoer van N en P in Nederland (kg/ha/jr, CBS)

N P (P2O5)

Aanvoer mest 201 71

kunstmest 136 5

depositie 22 0

overig 9 5

TOTAAL 368 81

Afvoer gewas 200 71

Overschot 168 10



Kunstmestloze landbouw?

▪ Borreltafel: ‘het is te gek dat we mest moeten afvoeren
en vervolgens extra kunstmest-N moeten aankopen!’

▪ Blinde vlek: die afvoer nodig om P ophoping te stoppen!

▪ Oplossing: fabrieksmatige mestscheiding splitst in

● dunne fractie met ruime N:P en 

● dikke fractie met krappe N:P



▪ Kunstmestloze landbouw (N) kan, maar dankzij:

● Importen van voer o.b.v. kunstmest-N (en P) elders

● extra gebruik van kunstmest-N bij gebruikers van dikke fractie



Drie overwegingen voor/tegen mestfabrieken

▪ Energiebalans

● De scheidingsinstallatie

● Lange- en korte afstand transport van ruwe mest, 
van dikke fractie, van dunne fractie, van kunstmest

● Wel/niet lege retourvrachten

● Wel/niet koppelen aan vergisting

● (Kunstmestfabricage)

▪ Broeikasgassen en ammoniak

● CO2, CH4, N2O, NH3 voor elk van de scenario’s anders

▪ Kosten



Maatregelen om N lekkage te verminderen

▪ (Nog) eiwitarmere rantsoenen, …

▪Wijze van huisvesting en mate van weidegang, …

▪ Gebruik van luchtwassers, …

▪ Binding van mest met graanstro, …

▪ Afdekken van mestopslagen

▪ Mest uitrijden bij koel en nat weer, …

▪ Aanzuren van mest, verdunnen met water, inregenen, …

▪ Inwerken of injecteren van mest

▪ Verlagen van veedichtheid

▪ Onbewezen: enzymgebruik



Tot slot

▪ Nederland loopt niet voorop

▪ Intensief = veel milieudruk, efficiënt ≠ schoon

▪ Veel maatregelen zijn al benut en/of lastig te borgen

▪ Geen vlucht in nóg meer techniek

▪ Pijnloze oplossingen bestaan niet: wie betaalt?

▪ Houdt de 4 uitdagingen voor ogen en verlies geen tijd

▪ Geen Kringlooplandbouw met huidige veedichtheid

▪ Politiek: durf Kringlooplandbouw nader te definiëren



een écht klavertje vier

als

ATTENTIE

voor de drie inleiders 

en 

de gastvrouw & gastheer 

van 

Landgoed Baest



KLAVERS VAN HIER

In het wild zijn ze bijna niet meer te vinden

die klavers, die een kwart méér stikstof binden.

U krijgt er nu ééntje, die komt zelfs van hier

het is ’n autochtoon Brabants klavertje vier.

En met name deze Brabantse zijn van nature

de allerbeste remedie tegen verzuren:

want krijg je zo’n bio-divers klavertje vier,

dan brengt dat niet alleen geluk, maar óók plezier

frank van den dungen 



www.brabantsburgerplatform.nl

brabantsburgerplatform@gmail.com

http://www.brabantsburgerplatform.nl/
mailto:brabantsburgerplatform@gmail.com

