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KRINGLOOPLANDBOUW
Nederlandse landbouw moet tussen 2020 en 2030 de
transitie naar kringlooplandbouw doormaken. Kringloop
is over 10 jaren niet alleen een verantwoordelijkheid van
de boer maar een verantwoordelijkheid van de maatschappij als geheel. Dat betoogt dit boekje.
Dit boekwerkje is bedoeld voor diegene die de consequenties van kringlooplandbouw wil doorgronden en de
veranderingen ook getalsmatig in beeld wil krijgen. De inhoud gaat over lange en korte termijn:
-

-

Lange termijn: een systeem beeld geven van wat
het betekent om naar volledige kringlooplandbouw over te gaan, waar niet alleen de agrarische sector maar de hele maatschappij een rol
speelt.
Korte termijn: een getalsmatig beeld geven hoe
de evenwichten in een bio(dynamisch) gemengd
bedrijfssysteem liggen, waar de interne kringloopoptimalisatie het uitgangspunt is.

Bio(dynamische) landbouw heeft de kringloop al vanaf de
jaren ’20 in de vorige eeuw als een van de fundamenten
onder het systeem en heeft daardoor al veel ervaring op
dit gebied. Dat kan in een gemengd bedrijf , maar het kan
ook in de vorm van een samenwerkingsverband van gespecialiseerde bedrijven.
Kringlooplandbouw: een uitdaging voor álle landbouwvormen in Nederland.
Veel leesplezier,
Ruud Hendriks
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1. Het begrip kringlooplandbouw
Kringloop 2020
‘Kringlooplandbouw’ is niet nieuw, het is een begrip dat al de nodige jaren wordt gebruikt. Denk
aan ontwikkelingen als de Kringloopwijzer in de
veehouderij. In alle plaatjes die je over kringloop
aantreft staat de kringloop op het bedrijf als een
cirkel weergegeven. Rondom die cirkel staan aanvoerposten zoals krachtvoer en mest (pijltje naar
binnen) en afvoerposten zoals melk, vlees, graan,
groente etc. (pijltje naar buiten). Die kringlopen
leggen de focus vooral op het optimaliseren van
de interne kringloop met als doel zoveel mogelijk
product te realiseren met zo min mogelijk aanvoer. Efficiëntieverhoging, rendementsverbetering en optimalisatie zijn termen die daar bij horen. Ook in recente overheidsinformatie zie je
plaatjes die zich sterk richten op kringlopen binnen bedrijven of tussen bedrijven.
In de praktijk van 2020 bestaat de landbouw uit
heel veel aanvoer van grondstoffen en veel afvoer
van producten. Dat is ook het fundament onder
de enorme export die we hebben. Het is een industrieel systeem in een agrarische setting. Industriële landbouw wordt ervaren als negatieve term, maar bekeken door de bril van hoeveelheden
grondstof die verbruikt worden en de productie die daarmee wordt bereikt is het dat wel in sterke
mate. Hoe sterk hangt af van de bedrijfstak. De vleesindustrie is hierin het sterkst industrieel van
karakter, maar op dit moment is bijna alle landbouw dat. Ook in de biologische landbouw, waar
kringlopen veel meer als leidend principe gelden, is denken in aanvoer en afvoer gebruikelijk. De
melkveehouderij komt in die sector het dichtst bij een systeem waarin met weinig aanvoer van
buitenaf wordt gewerkt en de stikstofaanvoer door vlinderbloemigen in de grasklaver wordt gerealiseerd.

Kringloop 2030
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Het ministerie van LNV wil in 2030 de importen van krachtvoer en kunstmest grotendeels hebben
afgebouwd. Krachtvoer van overzee is dan niet meer beschikbaar, over welke afstand transport
binnen Europa mogelijk blijft is nog geen uitspraak over. Deze politieke keuze is een enorme koerswijziging die grote impact gaat hebben. Op dit moment is de landbouw nog voor het overgrote
deel afhankelijk van kunstmestaanvoer en voerimporten. Als die aanvoerbronnen stoppen en de
boer toch wil blijven produceren zonder de bodem uit te putten, dan moet die andere aanvoerbronnen hebben. Aanvoer van stikstof hoeft geen probleem te zijn. De lucht zit er vol mee en vlinderbloemigen kunnen die er uit halen. Het gebruiken van stikstof uit de lucht heeft wel een grote
invloed op het huidige bouwplan en op de samenstelling van het grasland. Vlinderbloemigen worden daarin belangrijk. Alle andere mineralen moeten ergens anders vandaan komen wil de bodem
niet verschralen. Een akkerbouwer kan er voor kiezen om dierlijke mest aan te voeren. Echter, als
een melkveehouder naast de melk ook mest verkoopt gaat zijn afvoer nog sneller en moet die
veehouder ergens de mineralen vandaan halen. Dan kan die veehouder wel weer graan en bieten
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van de akkerbouwer aankopen, maar zo kom je er nooit. Veehouders en akkerbouwers hebben als
gezamenlijk doel en verdienmodel om de consumenten van producten te voorzien, niet om elkaar
bezig te houden. Dus de vraag blijft: waar komen de mineralen in 2030 vandaan?????
Tot begin 2019 moest ik mij behelpen met zelf getekende kringlopen om de verandring te illustreren. Daarin tekende ik dan de gebruikelijke kringlopen met wat kleine aanpassingen. Dat zag er zo
uit:
In het midden een simpel kringloopje tussen plant en dier, waar klaver een plek
heeft gekregen. Een rood kruis door de
import van voer en kunstmest. Een onvermijdelijk gevolg daarvan is een kruis door
de export, een gevoelig punt waar ik op
terug kom. En een man op het toilet die
zijn genoten maaltijden als afvalstoffen
laat verdwijnen. Die toiletpot kon ik namelijk in geen enkele kringloop vinden.
17 miljoen keer een kilo of anderhalf mineralenrijk product per dag wat als afval
in het riool verdwijnt!

Een kernwaarde van die vernieuwde kringloop: de enorme stroom aan mineralen die nu via het
riool verloren gaat moet weer terug naar de landbouw. Dat kan nog breder worden gezien. Alles
wat we als maatschappij aan mineralenrijke reststromen hebben moet in de toekomst terug naar
de landbouw. Dit is waarom het woord ‘verandering’ de ontwikkeling tussen 2020 en 2030 niet
dekt. ‘Transitie’, een totale systeemverandering is meer op zijn plaats. De landbouw verandert van
een systeem dat draait op gebruik van grondstoffen uit verre landen die afkomstig zijn uit de natuur en de aarde, zoals uit de mijnen en uit de buitenlandse landbouwbodem, naar een systeem
dat draait op terugvoer van restproducten uit de maatschappij.
De transitie waar we voor staan is mega. De landbouw in Nederland heeft duizenden jaren gedraaid op aanvoer van natuurlijke hulpbronnen. Eerst bosstrooisel en heideplaggen, vanaf 1850
werd dat chilisalpeter en vanaf begin vorige eeuw werden het meststoffen uit mijnen en stikstofkunstmest die wordt gemaakt met behulp van fossiele energie, wat ook een natuurlijke bron is.
Rond de grote steden werd voor bemesting van landbouw wel gebruik gemaakt van de tonnetjes
“night soil”, en ook de beerput bij de huizen in de dorpen werd door de boer geleegd en over het
land verspreid. Maar veel was dat niet en sinds de aanleg van riolering is dat helemaal afgelopen.
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In april 2019 zag ik in de Volkskrant voor het eerst een kringloop die is gebaseerd op de toekomst.
Daarin zie je akkerbouw, veehouderij en mensen als onderdelen in de kringloop. Daarbinnen kun
je uiteraard nog steeds de bedrijfskringloop uitvergroten, maar dit plaatje geeft aan wat de belangrijke aan- en afvoerbronnen in 2030 zijn.
In 2020 hebben we het over afvoer van het bedrijf en aanvoer naar het bedrijf. In 2030 zal dat
afvoer van het bedrijf en terugvoer naar het bedrijf zijn.

“Van afvoer en aanvoer naar afvoer en terugvoer”.
Een klein verschil in woorden, een ongekende transitie in de landbouw
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Export
En dan de export, ik zou er-op terug komen. Het is bijna ‘not done’ om ideeën te opperen en plannen te maken die de exportpositie aantasten. Het door het ministerie uitgewerkte plan doet dat
echter wel, en ook niet te zuinig. Wanneer je veel exporteert kan dat alleen wanneer je ook veel
importeert om de mineralentoestand van de bodem in stand te houden. Dat doen we nu met grote
hoeveelheden meststoffen en krachtvoer die de Rotterdamse haven binnen komen. Wanneer we
die toestroom indammen kan het niet anders dan dat de uitstroom navenant wordt ingedamd.
Doen we dat niet dan teren we op onze bodemreserve in en dan is het spel snel uitgespeeld. We
zullen bij een volledige en echte kringlooplandbouw onze bodem goed kunnen onderhouden. Maar
de grote export die we nu hebben is dan verleden tijd. Iedereen die beweert dat we kringlooplandbouw kunnen realiseren met behoud van de export heeft boter op het hoofd. Om te kunnen exporteren moet je importeren. Als je niet meer wil importeren dan kun je niet meer exporteren.
Het is heel goed voorstelbaar dat er wel een bescheiden binnen-Europese import en export zijn.
We zijn een klein land, Duitsland is om de hoek. Vanuit Groningen of Twente is het uit transportafstand gezien logischer om het over de grens te zoeken dan een samenwerking met een Zeeuw
aan te gaan. Die kan het misschien weer beter in Vlaanderen zoeken. Waar de afstand precies gaat
liggen is niet vastgesteld. Dat zal ook steeds meer door de prijs van energie worden bepaald. Als
we de Oekraïne er nog bij vinden horen dan kan dat. Echter, als je van aan en terugvoer spreekt,
moet er dan ook een retourstroom mest die kant op om een op de lange termijn verantwoord
systeem te realiseren.

Op de markt in Gambia
Is het erg om de exportpositie te verliezen. Een eerste reactie zal vaak zijn “Ja, want dat kost heel
veel banen en inkomen”. Wat een waarheid is. Die waarheid van banen in Nederland heeft ook
een keerzijde.
Om die te zien kun je kijken vanuit het maatschappij brede kringloopmodel kijken. Tijdens mijn
bezoek aan West Afrika zag ik uien en kip uit Nederland op de markt liggen. Tegen prijzen waar
de lokale boer het nooit voor kan leveren. Overschotten uit Nederland komen vaak terecht op
Afrikaanse markten. De prijzen zijn dan zo laag dat ze lokale producenten uit de markt drukken.
Die boeren hebben vaak weinig reserves en raken daardoor makkelijk in korte tijd hun bedrijf
kwijt. Ze komen in de stad terecht en zoeken uiteindelijk hun heil in Europa. Gambia, een land
van boeren en vissers, is een van de landen waar de mensen het land willen verlaten voor een
betere toekomst. Wat we in Europa vervolgens als groot probleem ervaren. Wat het ook is, maar
voor hun én ons: de meesten willen net als wij liever in hun eigen land en dicht bij hun eigen familie een baan en inkomen!
Export is niet alleen maar voordeel. Het geeft op veel plekken een grote verstoring in de lokale
landbouw. Denken in kringlopen gaat niet alleen over landbouw, het zal ook moeten gaan over
kringlopen van geld, werk, welvaart etc. Met het verlies aan export kunnen we op een ander vlak
winnen.
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Circulair?
Tot zover de achterliggende gedachten bij kringlooplandbouw, die ik dus eigenlijk graag circulaire
landbouw zou willen noemen omdat dat begrip de lading beter dekt. Ook makkelijk als je naar het
buitenland gaat. Daar heet het bijvoorbeeld Circular agriculture.
De transitie die is beschreven is niet alleen in Nederland aan de gang. Ook in de landen om ons
heen wordt er volop aan gewerkt om de kringloop op de boerderij te verbreden tot circulair denken
op maatschappijniveau waarin naast mineralen ook geld en energie een rol spelen.

Hieronder zie je nog een andere manier om de transitie te verbeelden. Links lineair, wat we nu
gewend zijn, met veel grondstoffen die het systeem in gaan die uiteindelijk verloren gaan. Rechts
circulair waarin we een groot deel recirculeren en zeer beperkt gebruik maken van nieuwe
grondstoffen en afvoer die verloren gaat. Willen we de aardbol met straks 10 milljard mensen op
een kluitje niet op maken dan moet ideaal gezien ook dat laatste beetje eigenlijk naar 0.
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De consument in de kringloop
In de landbouw hebben we een ‘probleempje’, daar ging
ik al even op in. De consument krijgt dagelijks voedsel uit
de landbouw. Dat betekent een gestage stroom aan mineralen en organisch materiaal die aan de landbouw
wordt onttrokken. Organische stof en stikstof kan de
boer zelf terug winnen uit zon, lucht en water. De overige
mineralen moeten echter weer worden aangevuld. De
meest logische weg zou zijn dat de rioolbuis van het toilet
niet naar de rioolzuivering wordt gelegd, maar terug naar
de boerderij. Zo zit de westerse maatschappij inmiddels
niet meer in elkaar. Eenmaal afgevoerd van de boerderij
zien we het niet meer terug. In China zijn feces heel lang
de basis van de landbouw geweest. Sietz Leeflang schreef
daar een boek over. In China is recent een plan gelanceerd om alle huishoudens op het riool aan te sluiten.
Uit hygiëne oogpunt gezien niet verkeerd, maar uit
kringloopoogpunt gezien eigenlijk jammer.

In China is de mens duizenden jaren
deel geweest van de kringloop. Daardoor bleef de bodemvruchtbaarheid
op peil zonder dat aanspraak werd
gemaakt op invoer vanuit ander regio’s.

Het verlies door afvoer van mineralen naar de consument, inclusief de export, lost Nederland op door heel
veel import van producten via Rotterdam, met name
veevoer. Daarmee verleggen we het probleem echter
naar andere landen, want daar trekken we de bodem
leeg ten gunste van onze landbouw. Onze import van buitenlandse bodemvruchtbaarheid is zo
groot geworden dat we in een enorm mestoverschot zijn beland. Om dat af te bouwen en de menselijke uitwerpselen weer te benutten moet er nogal wat gebeuren. Het rioolwater is nu vervuild
met hormonen, medicijnen en industrieel afvalwater. Daarmee wordt rioolslib totaal onbruikbaar.
Er zijn wel experimenten om mineralen uit het afvalwater te halen zodat ze weer kunnen worden
benut, maar die methoden kosten energie. Die energie wordt zodanig schaars dat deze ‘end-ofthe-pipe’ oplossing niet duurzaam genoeg is.

Biologisch en gangbaar kringlopen sluiten
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Het bovenstaande dilemma, het verliezen van mineralen uit het systeem, is voor de biologische sector
niet anders dan voor de gangbare. Ook in het biologische systeem is de consument op dit moment nauwelijks een onderdeel in de kringloop, maar een eindpunt in een aan- en afvoerketen. De wetgeving
werkt toe naar gebruik van 100% biologische mest. Anno 2020 is het minimum aandeel biologische mest
70%, waardoor er via een zijdeurtje nog met mest vanuit de gangbare landbouw kan worden aangevuld.
Maar ja, dat is feitelijk in dierlijke mest verpakte kunstmest en veevoer, dus dat is op termijn geen houdbare optie. Om de kringloop met de maatschappij te sluiten én deze ook nog biologisch te maken is er
nog een hele grote klus te klaren. Die zal echter wel moeten worden geklaard om tot een volledig zelfstandige biologische sector te komen. Vooralsnog leggen we dit dilemma maar even terzijde en gaan
over op het sluiten van wat er wel te sluiten valt.
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2. De praktijk van de kringlooplandbouw
Verdeling dierlijke en plantaardige productie
In het voorgaande is gesproken over de veranderende verhouding tussen de landbouw en de consument die nodig is om tot een volledige kringloop te komen. Daarin hebben we grote verschuivingen zien optreden in import en export. Daarmee zijn we er nog niet.
In Nederland is de landbouw oppervlakte nu ruwweg 2/3 voor veehouderij en 1/3 voor akkerbouw
en groenteteelt, respectievelijk 1,2 miljoen en 0,6 miljoen hectare. Totaal 1,8 miljoen hectare. De
verwachting is dat er in de toekomst minder dierlijk eiwit en meer plantaardig eiwit in het menu
zit. Op dit moment eten we in Europa ongeveer 50 gram dierlijk eiwit per dag. Vanuit voedingsoogpunt bekeken is dat heel veel, een gram of 20 is ook voldoende. Die hoeveelheid levert een
veel efficiëntere landbenutting op, er kunnen dan veel meer mensen van de beschikbare grond
eten. Overigens kost veganistische landbouw weer iets meer grond dan landbouw met een klein
aandeel dierlijk eiwit omdat het hergebruik vermogen van dieren dan niet meer wordt benut.

Optimale grondbenutting en veehouderij
Hoogleraar dierlijke productiesystemen Imke de Boer (WUR) pleit voor een optimalisering van de relatie veehouderij / plantaardige productie. https://www.youtube.com/watch?v=jmMqPgNTS1g
Dieren gebruiken dan alleen nog restproducten die door mensen niet te consumeren zijn of gebruiken
land waar geen producten voor humane consumptie op kunnen worden geteeld Het meest optimale
landgebruik heb je bij een consumptiepatroon met 10 á 20 gram dierlijk eiwit per persoon per dag. Dat
is de hoeveelheid die Aziaten en Afrikanen nu eten. Europeanen zitten veel hoger met een consumptie
rond 50 gram per dag, Amerikanen zitten zelfs rond 60 gram per dag.
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Dat brengt mest in een heel ander perspectief. Daar waar mest nu deels een afvalproduct is waar
voor je moet betalen om het af te voeren wordt mest in de toekomst een schaars en waardevol
product. De eerste schaarste ontstaat wanneer door wegvallende voerimporten veel minder dieren worden gehouden en we vervolgens minder mest hebben. Daar kan ook nog een verschuiving
op volgen die zodanig is dat dieren alleen worden gehouden op grond waar producten voor humane consumptie niet op kunnen worden geteeld en we daarnaast alleen nog restproducten voeren. Als landbouw op deze manier gaat werken is er maar een beperkte hoeveelheid mest beschikbaar. Mest veranderd van een overschot product naar een gevraagd product. Naast de mest uit de
landbouw zelf zal er een eveneens waardevolle retourstroom uit de maatschappij op gang komen
De (GFT) compost en de feces gaan terug naar de bodem om de kringloop gezond te krijgen.
Groenbemesters
Kunnen groenbemesters geen oplossing zijn? Helaas, maar heel beperkt. Vlinderbloemigen binden
stikstof, die leveren zeker een bijdrage. Andere mineralen kunnen door groenbemesters niet het
systeem worden binnengehaald. Wat ze wel kunnen is mineralen die in het systeem zitten vast
houden, groenbemesters als vanggewas. Groenbemesters dragen daarnaast bij aan de opbouw
van organische stof en daardoor aan het opvangen van mineralen die anders uitspoelen. Er zijn
bedrijven die weinig met groenbemesters werken, er zijn er ook die vrijwel elk teeltjaar ook een
groenbemester zetten. Of dat past hangt af van je bodem en je vruchtwisseling.
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Lange termijn en duurzaamheid
Er moet op een bedrijf voor een paar aspecten voor evenwicht worden gezorgd. Die evenwichten
kun je berekenen in een balans die erg veel weg heeft van een balans zoals je die voor geld gebruikt.
Die balansen zijn met andere woorden gebaseerd op “In” en “Uit”. Het zijn berekeningen die zowel
in de huidige als in de kringlooplandbouw inzicht kunnen geven.
-

Organische stof balans
Mineralenbalans
Stikstofbalans

De organische stof balans is een balans die de aanvoer en de afvoer van organische stof naast
elkaar zet. Deze balans heeft de boer helemaal zelf in de hand. Organische stof bestaat in hoofdzaak uit de elementen C, H, N en O. Die komen uit water (H2O), CO2 en luchtstikstof (N2). Samen
met zonlicht wordt dat organisch materiaal. Daarnaast zijn er nog 40 á 50 verschillende mineralen
uit de bodem nodig; ze zijn net zo belangrijk, maar ze zijn in veel minder grote hoeveelheden nodig.
Hoe meer gewassen je teelt waarvan een groot aandeel gewasresten op het bedrijf blijft, hoe gunstiger de organische stof balans uitvalt. Resten van maaivruchten zoals het stro en de stoppel van
granen, de teelt van grasklaver, groenbemesters; het zijn allemaal gewassen die bijdragen aan instandhouding of opbouw van organische stof. In tegenstelling tot veel groentegewassen die weinig
bijdragen aan opbouw van organische stof. Bijvoorbeeld een graan stoppel + stro leveren rond
2.500 kg effectieve organische stof tegenover uien die niet verder komen dan 300kg en aardappels
die rond 900kg leveren.

Bos ecosysteem

Het voor onze streken natuurlijke bos ecosysteem heeft een heel subtiel evenwicht. Het bos regelt de eigen
organische stof balans. In de zomer verteerd een deel van de bodemreserve en dient als voeding voor de
bomen; de bladval in het najaar zorgt weer voor verse mulch en daarmee voor bodemherstel.
Ook in een natuurlijk ecosysteem gaat wel een heel klein beetje mineralen verloren, maar de natuur vult via
regen, Sahara-stof, rivieroverstroming of nevel uit zee heel subtiel weer mineralen aan. Genoeg om een systeem in evenwicht te houden zolang wij ons er als mensen maar niet mee bemoeien en het klimaat niet veel
of te snel verandert.
Ecosystemen hebben evenwichten die zich over eeuwen en duizenden jaren uitstrekken, heel anders dan de
korte termijn waarin we in het bedrijf denken.

13

De organische stof balans is technisch gezien makkelijk te sluiten. Zonlicht CO 2 en water heb je
altijd voor handen. Wanneer je voldoende gewassen teelt die veel organische stof produceren én
op het bedrijf achter laten dan krijg je die kringloop wel dicht. Bedrijfseconomisch is dat lastig omdat gewassen als granen, vlas, hennep, koolzaad etc wel veel organische stof achter laten maar
niet veel euro’s opleveren. Daarom zal bijna elke akkerbouwer vaste mest en mogelijk ook compost
gebruiken. Wat kan zolang niet iedereen compost wil, want zoveel hebben we daar in Nederland
nou ook weer niet van.
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Landbouw
De essentie van landbouw is eenvoudig: het produceren van organisch materiaal (gewassen) met licht, water, CO2 uit de lucht
en mineralen uit de bodem. Al het andere zoals grasvee, vleesvee
of maaimeststoffen zijn dingen die op dat primaire proces volgen. Een deel van het organische materiaal wordt geoogst en een
deel wordt weer benut voor herstel van de bodem, zie hieronder.

Voorbeeld met getallen
De organische stof balans is een rekensommetje van wat er afbreekt in de bodem door vertering door
het bodemleven (mineralisatie) en via vruchtwisseling en bemesting weer wordt opgebouwd (humificatie). In een bodemanalyse zoals hierboven, met een bodem met 4,8% organische stof, wordt rechts in
beeld gebracht hoe groot de afbraak is. In deze kalkrijke bodem is die met 3420 kg/jaar bovengemiddeld.
Gemiddeld is het in Nederland dik 2000 kg/jaar. Via gewasresten wordt 950 kg/jaar terug gevoerd. Om
niet achteruit te gaan moet er nog 2470 via andere wegen worden aangevoerd.

Organische stof alleen is niet heilig

Zonder organische stof geen bodemleven en humus, dat is wel duidelijk. De hoeveelheid organische stof is
ook niet zaligmakend. Om organische stof te laten werken is het nodig dat de bodem zo min mogelijk wordt
belast. Ontwikkelingen zoals het weg laten van chemie, werken met vaste rijpaden, niet kerende grondbewerking, zoveel mogelijkgroenbemesters, bodemleven stimulerende mestvormen etc. dragen allemaal bij aan het
verbeteren van de bodemkwaliteit. Dat resulteert weer in een beter buffervermogen van de grond voor water
en mineralen en voor een betere beworteling waardoor die mineralen beter worden benut. Het is niet of óf,
maar en én.
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De mineralenbalans is een balans die veel lastiger te sluiten is omdat je die niet in eigen beheer
hebt zoals de organische stof balans. Via de producten zoals melk, aardappelen, kaas, bietjes
etc., verdwijnt jaarlijks een deel van de minerale reserve die in de bodem zit. Daarbij gaat het om
N, P, K, Mg, S, Mn, Ca, Co en nog vele anderen, een paar hoofdelementen en heel veel sporenelementen. Alles met elkaar zijn het ongeveer 40-50 verschillende elementen. Die elementen zijn op
stikstof na niet maakbaar, maar kunnen alleen van buitenaf weer worden aangevuld.
Een gemengd bedrijf dat eigen mest op eigen percelen gebruikt en geen producten aanvoert zoals meststoffen, strooisel of voer, heeft geen mineralenaanvoer van buiten. Dat heeft tot gevolg
dat de mineralenreserve in de loop der jaren afneemt. Het kan best lang duren voordat het interen merkbaar wordt. Een grote bodemreserve kan heel lang mineralen naleveren en ook de ondergrond kan via een diepe beworteling bijdragen aan het onderhouden van de mineralenvoorraad in de bovengrond. Maar een keer is het op. Het is vergelijkbaar met iemand met een stevige
spaarrekening die elke maand meer uitgeeft dan er binnenkomt. Dat kan heel lang goed gaan,
maar op een keer is de rekening leeg en is het einde feest.
Over die spaarrekening gesproken: die staat op de bodemanalyse als CEC vermeld. Dat is een manier om het mineralen bufferend vermogen van de bodem uit te drukken. Hoe beter het (klei) humuscomplex, hoe beter de CEC, hoe beter de grond vrije mineralen kan vasthouden en tegen bijvoorbeeld uitspoelen kan beschermen.

Verwering

Kleigrond dankt een deel van de vruchtbaarheid aan het klei-humuscomplex, maar ook aan verwering van
het kleimineraal. Daar zit onder andere kalium in calcium in. Zandgronden hebben dit voordeeltje niet, die
moeten het helemaal van de mineralisatie van organische stof hebben. Soms wordt met gesteentemeel of
lavameel gewerkt om mineralen aan te voeren. Daar is wel veel van beschikbaar op de wereld, maar het malen en vervoeren vragen veel energie, waarmee het de vraag is hoe structureel deze oplossing is.

De stikstofbalans is de berekening van het evenwicht tussen stikstofafvoer via de producten en
de stikstofaanvoer via mest, voer, strooisel en stikstofbinding. Deze balans is net als de organische stof balans helemaal in eigen beheer rond te zetten. Vlinderbloemigen binden in samenwerking met de bacterie Rhizobium stikstof uit de lucht. Met een voldoende aandeel vlinderbloemigen is de eigen stikstofafvoer altijd te dekken. Een ton droge stof in de vorm van klaver is goed
voor 50 kg N-binding. Daarmee komt een gras/klaver weide met een klaveraandeel van 35% op
ongeveer 150 kg binding per jaar. Ook bonen en erwten binden dergelijke hoeveelheden of wat
daar boven. Let wel, een flink deel van de N-binding komt in de bovengrondse delen terecht, dus
hoe meer daarvan wordt gemaaid of geoogst en afgevoerd (verkocht), hoe minder binnen het bedrijf ten goede komt aan bodemopbouw en de voeding van andere teelten.
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Er zijn ook vrijlevende stikstofbindende bacteriën zoals de Azotobacter. In het buitenland is bekend dat die tientallen kilo’s per hectare kunnen binden. In Nederland is er maar weinig bekend
over hun bijdrage. Door het chemiegebruik in de bodem is het bodemleven de afgelopen decennia onder druk komen te staan en is ook de N binding door vrijlevende bacteriën buiten beeld geraakt.
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Stikstofbalans Nederland
In het tamelijk complexe schema hiernaast krijg je een beeld van de stikstofstromen in de landbouw in Nederland in
2017.
Koeien eten krachtvoer en ruwvoer.
Grasland en bouwland krijgen dierlijke
mest en kunstmest.
Er gaat jaarlijks 712 miljoen kg stikstof
vanuit diverse bronnen de landbouw in.
Krachtvoer is de grootste.
Van die stikstof komt 392 miljoen kg in
producten terecht (dierlijk, plantaardig,
voorraadtoename en mestafvoer de landbouw uit).
Er gaat 319 miljoen kg via bodem en
lucht verloren.
Deze cijfers werpen een ander licht op de
landbouw dan de efficiënte landbouw die
we in Nederland zeggen te hebben. Een
input/output systeem met 55% benutting,
dat is amper meer dan de helft.
Dit is het stikstofprobleem in een notendop. Dit valt niet vol te houden.
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3. Evenwichten in het bio(dynamische) gemengde bedrijf
In dit hoofdstuk gaan we getalsmatig in op de verhoudingen tussen akkerbouw, groenteteelt en
veehouderij in de biologische sector. Deze sector is relatief ver met sluiten van kringlopen door het
uitgangspunt om grotendeels biologische grondstoffen te gebruiken. Deze berekeningen zijn nog
gebaseerd op de landbouw anno 2020, waarbij veehouderij en de consumptie van dierlijk eiwit
nog relatief veel plaats vraagt en de retourstroom van de consument nog geen substantieel onderdeel van de kringloop vormt. Het gemengde bedrijf wordt als beeld genomen, maar het kan natuurlijk ook een samenwerkingsverband van meerdere bedrijven zijn die producten uitwisselen en
mogelijk zelfs elkaars grond uitruilen. Het maakt voor de verhoudingen niet uit of het een bedrijf
van 10, 100 of 1000ha is of bij wijze van spreken 1,8 miljoen hectare, de landbouwoppervlakte van
Nederland.

Een volledig gemengd bedrijf in met (melk)veehouderij, akkerbouw en tuinbouw heeft meestal de volgende opzet:
-

-

Een akkerbouw/veehouderij gedeelte
waarin de percelen in een gezamenlijke
vruchtwisseling zitten.
Een apart tuinbouwperceel met een eigen
vruchtwisseling.
Eventueel nog andere takken zoals fruit,
pluimvee, varkens etc.

Het gesloten bedrijf bestaat niet

Kringlopen kun je sluiten, maar gedroomde ideaal, ‘Het
Gesloten Bedrijf’, bestaat niet. Ook niet als het volledig
gemengd is. Het is namelijk helemaal niet de bedoeling
van een boer om het bedrijf te sluiten: je bent er om te
produceren voor afnemers en consumenten. Er gaan altijd producten het bedrijf uit.
Een kringloop kan wel gesloten zijn, maar dat kan je
niet als bedrijf alleen realiseren. Daar heb je de maatschappij voor nodig die voor een retourstroom zorgt”.
Ruud Hendriks

Ga eens naar www.overesch.nl om te bekijken hoe een bedrijf er uit kan zien
wanneer kringlopen in het gemengde bedrijf als uitgangspunt wordt genomen.
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Kengetallen
Er zijn veel kengetallen die inzicht geven in de verhoudingen in een
bedrijf. Die worden hier toegelicht. Daarna gaan we in een concrete
situatie rekenen met die kengetallen.
Voor de kengetallen die worden besproken geldt: het zijn benaderingen op basis van gemiddelden in Nederland. Het maakt veel verschil of je een gemengd bedrijf hebt op een rijke zavelgrond, waar
het systeem op veel minerale reserves kan terugvallen, of dat het een
gemengd bedrijf betreft op een arme zandgrond. De opbrengst van grasklaver kan daardoor bijvoorbeeld variëren van 8 tot 12 ton droge stof per ha
per jaar. Er wordt gerekend in GVE, Groot Vee Eenheden, waarin koeien, kippen en varkens op een
grote hoop kunnen worden gegooid. Dat is een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Dus zie het
niet als een absolute waarheid maar als een goede benadering van hoe het er op hoofdlijnen uitziet.
De kengetallen die je voor bedrijfsvergelijking kan gebruiken zijn:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

GVE/ha totale bedrijfsomvang.
GVE/ha voeroppervlak.
Percentage rooivruchten in de akkerbouw/veehouderij.
Percentage van het oppervlak dat beteeld wordt met vlinderbloemigen.
Percentage van het oppervlak dat beteeld wordt met granen.
Percentage van het oppervlak dat beteeld wordt met consumptiegewassen.
Beschikbaarheid van mest in ton/ha.
Aandeel groenbemesters

GVE/ha totale bedrijfsomvang
Een puur veehouderijbedrijf met eventueel een klein aandeel krachtvoer heeft ongeveer 1,6
GVE/ha. Een gemengd bedrijf met nadruk op veehouderij heeft ongeveer 1,0 GVE/ha. Bij voeraankoop kan het aantal GVE per hectare nog wat stijgen. Een gemengd bedrijf met veel nadruk op
akkerbouwmatige gewassen heeft ongeveer 0,5 GVE per hectare. In de laatste situatie is de beschikbaarheid van mest ruim minder dan wanneer er 1,0 GVE/ha is en zal de akkerbouw extensiever zijn. Een gemiddeld gemengd bio(dynamisch) bedrijf met alle takken van sport heeft ongeveer
0,8 GVE/ha.
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GVE/ha voeroppervlak
Een puur melkveehouderijbedrijf kan op eigen voer tot ongeveer 1,6 GVE/ha komen. Daarboven
moeten óf de opbrengsten per ha heel hoog zijn of er moet voer worden aangekocht. In een gemengd bedrijf is de kwaliteit van het grasland minder dan in een puur veehouderijbedrijf omdat
het grasland telkens wordt gescheurd (=geploegd) en het in de vruchtwisseling mede een herstelgewas is voor de bodemvruchtbaarheid. 1,4 GVE per hectare voeroppervlak is daardoor wel het
maximaal haalbare voor een gemengd bedrijf.
Percentage rooivruchten
Rooivruchten zijn relatief mestbehoevend en ze zijn bodembelastend bij de oogst. In de Demeteren de EKO-normen staat een maximum van 50% rooivruchten genoemd. Voor een gemengd bedrijf
zal het aandeel makkelijk onder het maximum liggen omdat een flink deel van de vruchtwisseling
al bestaat uit gras/klaver en granen. De grens van 50% speelt vooral een beperkende rol op akkerbouwbedrijven die zich sterk richten op groentegewassen.
Percentage van het oppervlak dat beteeld wordt met vlinderbloemigen
Vlinderbloemigen zijn stikstofbinders en daarmee een belangrijke ruggensteun van de productiecapaciteit. Hoe meer producten worden afgevoerd, hoe meer vlinderbloemigen in het bouwplan
nodig zijn om de afgevoerde stikstof te compenseren. Een gemengd bedrijf voert ongeveer 80 kg
N per hectare af via de producten. Met een stikstofbinding van 150 á 200 kg N/ha grasklaver of
andere vlinderbloemigen kom je op ongeveer 40% vlinderbloemigen in het teeltplan wil een bedrijf
zelfvoorzienend zijn in stikstof. Let wel, dan moet je wel heel zorgvuldig werken! Verliezen door
uitspoeling en vervluchtiging gaan dan onmiddellijk ten koste van het evenwicht. Als vuistregel kun
je aanhouden dat je in de huidige praktijk
voor een afvoer van 80 kg toch minimaal
Stikstofbinding
100 kg N moet binden en/of toevoegen,
Bonen en erwten binden tot ongeveer 175 kg
dus 20 kg ter compensatie van verliezen die
N/ha/jaar, luzerne is een stevige stikstofbinder met 300
je niet kan voorkomen. En dan is dat optikg N/ha/jaar. Grasklaver met 30% klaver en 10 ton
mistisch gerekend. Dit is de reden dat er
ds/ha levert 150 kn N/ha/jaar op. Een goed geslaagde
vlinderbloemige groenbemester kan ongeveer 75 kg
ook volop wordt geëxperimenteerd met
per hectare binden.
mengteelten met daarin vlinderbloemigen
om zo het aandeel stikstofbinders te verhogen.
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Percentage van het oppervlak dat beteeld wordt met granen
Granen worden op een in een systeem met veehouderij mede om het stro geteeld. 1 hectare graan
biedt met 3,5 ton stro-opbrengst voldoende stro voor ongeveer 2 GVE gedurende de winter. Daarmee kom je al snel op een substantieel aandeel graan in een bedrijf als je het met eigen stro wilt
rondzetten. Wat bedrijfseconomisch wel een dilemma is, want de korrelopbrengst van dat graan
is zo groot dat lang niet alles zelf te gebruiken is. Daar zal dus een afzetmarkt voor moeten worden
gevonden. Tarwe en in de laatste jaren spelt zijn bedrijfseconomisch relatief aantrekkelijk, maar
Nederlands graan wordt tot nu toe maar beperkt gevraagd als bakgraan. Daarom gaat veel als
voergraan de markt op, en daarvan is de bedrijfseconomische waarde laag omdat je concurreert
met graan uit het buitenland. Op dit moment is het zo dat graan alleen uit kan wanneer je het als
krachtvoervervanger kan gebruiken.
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Percentage van het oppervlak dat beteeld wordt met consumptiegewassen
De voor de mens eetbare gewassen komen deels van het tuinbouwblok en deels vanuit de akkerbouwmatige groenteteelt. Het grootste deel bestaat uit grove groenten zoals kolen, prei, peen en
uien. Daarnaast zijn er aardappels, bonen, oliehoudende zaden etc. Groentegewassen vragen relatief veel minerale voeding en leveren relatief weinig organische stof. In de vruchtwisseling zijn
het de “vragende gewassen”. Bedrijfseconomisch zijn het de meest interessante gewassen, waardoor het voor de boer zoeken is in het evenwicht tussen bankrekening enerzijds, dus groenten
telen, en de bodemvruchtbaarheid anderzijds, die vraagt om telen van maaigewassen.
Beschikbaarheid van mest in ton/ha
Om een idee te hebben van de hoeveelheid mest die we
beschikbaar hebben als heel Nederland biologisch wordt
pakken we een bierviltje om op de achterkant te rekenen.
Het gaat er hier niet om wetenschappelijke exactheid te betrachten, maar om in hoofdlijnen een beeld van de verhoudingen te krijgen.
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Ik ga er voor dit voorbeeld van uit dat de koeien de helft
van het jaar buiten lopen en de helft van het jaar op stal
staan. Als veehouders en akkerbouwers hun bedrijfsopzet
niet veranderen, en daardoor de arealen vee en akker in
Nederland ook niet veel veranderen, heeft de Nederlandse landbouw ongeveer 1,2 miljoen hectare grasland
Een spannend terzijde: Nederland
en voedergewassen en 0,6 miljoen hectare plantaardige
heeft in 2016 ingesteld te streven
productie, in totaal 1,8 miljoen hectare.
naar 2,3 GVE per hectare in de melkveehouderij. Daarnaast hebben we
Met 0,8 GVE per hectare gemiddeld over heel landbouw- nog alle vlees- en eierenproductie. In
end Nederland zijn er dan nog 1,8 miljoen ha x 0,8 GVE/ha
dit licht is het credo “De helft van het
= 1,4 miljoen GVE in Nederland aanwezig.
vee moet Nederland uit” van Tjeerd
Dat zijn op 1,2 GVE per hectare voeroppervlak (1,4 mil- de Groot van D66 geen vreemde opmerking. Het is een gevoelig thema,
joen GVE gedeeld door 1,2 miljoen hectare voeroppermaar het raakt wel de realiteit. Stervlak).
ker nog, bij de combinatie kringlooplandbouw en veranderend consumpDie 1,4 miljoen GVE á 20 ton mest per jaar is goed voor
tiepatroon zal het zelfs nog meer kuntotaal 28 miljoen ton mest per jaar. Op de weides valt in
nen zijn.
de zomer 14 miljoen ton, dat komt op ongeveer 12 ton
per hectare voeroppervlak. De wintervoorraad van 14
miljoen ton mest is het maximum dat beschikbaar kan zijn voor de plantaardige productie. Dan
moet alle mest uit de stal naar de akkerbouwers en tuinders. Als je die 14 miljoen ton over de 0,6
miljoen hectare plantaardige productie verdeeld is dat 23 ton per hectare. Naast de mest van de
koeien zal er mest zijn van varkens en kippen. Die worden nu deels gehouden op buitenlands voer,
ook biologisch, maar die zullen in de toekomst vooral ingezet om restproducten te eten. Ze zullen
ook nog een deel van de oppervlakte die in deze berekening aan de koeien is toebedeeld gaan
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opeisen omdat ze bijvoorbeeld uitloop moeten hebben. Maar zoals gezegd, het is een berekening
op een bierviltje. Daar waar een GVE aan koeien verdwijnt kan er een GVE aan varkens, pluimvee
of geiten voor in de plaats komen.
Er zijn veel bio akkerbouwers die gemiddeld rond 20 ton dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken, dus met die hoeveelheid is te werken. Maar vergeet niet dat het afvoeren van alle wintermest
van de veehouderij naar de akkerbouw nu nog lang niet het geval is. Veehouders zijn in de luxe
positie dat ze kunnen bekijken hoeveel mest ze zelf willen houden en hoeveel ze willen verkopen.
Bij familie Vos in de NOP wordt al heel lang rond 7 ton per hectare gemiddeld gegeven waarmee
ook goede opbrengsten worden gehaald, “binnen de benchmark” om het managementmatig uit
te drukken, en de bodemvruchtbaarheid ook op peil blijft. Dus met minder mest dan 20 ton/ ha
gemiddeld kan het ook als de grond in balans is.
Aandeel groenbemesters
Groenbemesters dragen bij aan het onderhouden van de organische stof in de bodem en aan het
vast houden van mineralen die anders mogelijk uitspoelen. Daarom worden ze steeds meer ingezet. Vlinderbloemigen leveren daarbij ook nog stikstof op. Er zijn akkerbouwbedrijven die jaarlijks
op alle percelen een groenbemester zetten, dus een score van 100% van de jaren een groenbemester halen.
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4. En dan nu rekenen aan koeien, stro enzo
Een aantal uitgangspunten voor een benadering van de verhoudingen,
bezien vanuit mest en stro
Om tot een beeld van de verhoudingen tussen de bedrijfsonderdelen te komen is het nodig om
zicht te hebben op de grootte van de stofstromen in een bedrijf.
✓ Hoeveel mest produceert een koe?
✓ Hoeveel voer is er voor het vee nodig?
✓ Hoeveel mest vraagt een gewas?
✓ Hoeveel stro komt er van een hectare graan?
✓ Enzo
✓ Voort.
In de navolgende pagina’s komen een aantal kengetallen aan de orde voor de Nederlandse bio(dynamische) landbouw. Met die kengetallen is te berekenen hoe de diverse bedrijfstakken zich tot
elkaar verhouden.
-

Een koe produceert ongeveer 20 ton mest per jaar. De helft
daarvan, 10 ton, in het winterhalfjaar op stal. Deze 10 ton in
de winter gaat op voor alle mestsoorten. Wanneer je stro in
de stal toevoegt gaat de mest meer verteren. Hoe meer stro,
hoe meer vertering. Bij strorijke mest wordt de hoeveelheid
daardoor niet meer dan die 10 ton die je ook bij drijfmest
hebt, ook al heb je er gedurende de winter per koe rond 1,5 ton of soms zelfs 2 ton stro
aan de mest toegevoegd. Daarnaast is er 10 ton mest/urine in het zomerhalfjaar die grotendeels in de weide komt. Als er in de zomer ’s nachts wordt opgestald kun je daardoor
ook de helft van de zomermest opvangen en zelf gericht inzetten. Ook als gras/klaver helemaal niet wordt bemest krijgt het via de weidegang altijd nog wel bemesting.

-

Een hectare graan van de huidige rassen, met vrij kort stro, levert rond 3,5 ton stro. Wanneer een koe 10 kg stro per dag in de stal krijgt (potstal, heuvelstal) is er minimaal zo’n 1,5
ton per winter nodig. Daarmee kom je op ongeveer 2 koeien op een hectare graan. Iets
minder als je dik instrooit, iets meer als je het instrooien weet te beperken. Er zijn heuvelstallen waar een kilo of 7 toereikend is.

-

De korrelproductie van graan kan flink uiteen lopen, van 3,5 tot 7 ton per hectare met
uitschieters daar boven. Ik reken met gemiddeld 5 ton/ha.

-

De mestbehoefte van akkerbouwgewassen varieert tussen 0 en 25 ton per hectare. Vlinderbloemigen krijgen niets = 0; granen krijgen niets of soms een medium gift = 10 á 15
ton/ha; rooivruchten zoals kool, bieten e.d. krijgen veel, 25 ton/ha.

23

KRINGLOOP-transitie van bedrijf naar maatschappij / Ruud Hendriks
Een gemengd bedrijf heeft redelijk vast staande verhoudingen. Het maakt niet uit of je 10 of 100
of 1000 hectare hebt. Het is wel zo dat het in een klein bedrijf lastiger is om alle machines en
werktuigen optimaal te benutten, dus we nemen niet een al te klein bedrijf als voorbeeld.
Je moet om tot een bedrijfsplan te komen ergens aan het rekenwerk beginnen. Een soort “kristallisatiepunt” kiezen.
-

-

-

Vanuit de teelt: je kunt beginnen met een wenselijke omvang van je akkerbouw en/of een
omvang van de oppervlakte van de gewenste gewassen. Van daaruit kom je via de mestbehoefte bij de benodigde hoeveelheid vee terecht. Waarlangs je vervolgens via het berekenen van het benodigde voer op de hoeveelheid bijbehorend grasland en voeroppervlak
komt.
Vanuit het vee: je begint met een aantal stuks vee dat voor een voor jou mooie maat bedrijfsvoering passend is. Vanuit de voerwens van dat vee kom je op het benodigde grasland
en granen voor het stro. Via de mestproductie van dat vee kom je na aftrek van de mest
voor het grasland op de ruimte die je voor akkerbouw en tuinbouw over hebt.
Vanuit tuinbouw: pure tuinbouw is een relatief kleine speler in het geheel en vooral een
vragende partij vanwege de mestbehoefte. De oppervlakte van de tuin bepaald de mestbehoefte. Vanuit die behoefte kom je op de hoeveelheid vee die er voor je bedrijf nodig is
en welk aandeel in de akkerbouw vervolgens weer nodig is voor strooisel en eventueel
voer.

Het beginpunt dat je kiest, teelt of vee, maakt niet uit. Uiteindelijk kom je tot een verdeling waarin
een soort natuurlijk evenwicht bestaat; de “Gulden Snede van het gemengd bedrijf”. Het evenwicht wordt wel beïnvloed door de kwaliteit van je bodem. Hoe rijker de grond is, hoe groter het
aandeel akkerbouw kan worden. Dan wordt het echter wel extra opletten om de bodem niet stiekem uit te putten.
In onderstaand voorbeeld wordt vanuit de koeien naar het gehele bedrijf gewerkt.

Eerst de koeien
Laten we beginnen met een van kaasproductie levend bedrijf met 60 GVE. In de praktijk zijn dat 45
melkkoeien en hun bijbehorende jongvee (zie ook Noot 1). Die vreten bij een melkgift van 5.500 a
6.000 kg per jaar gemiddeld elk etmaal 15 kg d.s. in de vorm van grasklaver en krijgen gedurende
de 10 maanden lactatie 2 kg d.s in de vorm van granen. Daarvoor is 33 ha grasklaver nodig, uitgaande van een gemiddelde opbrengst van 10 ton d.s./ha. (60 koeien x 365 dagen x 15 kg). Daarnaast is er 36 ton graan nodig, de opbrengst van dik 7 hectare graan (60 koeien x 305 dagen x 2
kg).
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Noot 1: Granen zijn ook door mensen te eten. Granen als krachtvoer geven aan vee is een discussiepunt in
een tijd waarin we een enorme bevolkingsgroei hebben. Koeien houden zonder krachtvoer kan ook en
komt ook voor in Nederland, maar in de praktijk komt krachtvoer geven nu nog wel veel voor, vandaar de
keuze voor een kleine gift van gemiddeld 2 kg per GVE per dag gedurende de lactatie. Het is ook mogelijk
om alleen in de eerste maanden van de lactatie graan te geven en dan af te bouwen.
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Noot 2: De veehouderij bestaat uit jongvee en volwassen vee. Het jongvee is ongeveer 25% van de totale
hoeveelheid vee op een bedrijf. Voor het rekenwerk worden alle koeien kalveren en pinken in GVE’s uitgedrukt. Dus het aantal melkkoeien zal bij 60 GVE ongeveer 45 zijn. In de praktijk kan er wat variatie zijn.
Wanneer je sneller je koeien vervangt wordt het aandeel jongvee iets groter.

Dan het strooisel
Van het graan staat niet alleen het voeren van de korrel ter discussie, maar ook het gebruik van
stro voor stallen. Strorijke stalsystemen geven mooie mest en vrolijke weidevogels, maar vragen
veel stro. Dat maakt dat er wordt gezocht naar stalsystemen die geen of minder stro vragen.
In een pot-of heuvelstal heb je rond 10 kg stro per koe per dag nodig. Bij alleen opstallen in de
winter is er 108 ton stro nodig (60 GVE x 180 dagen x 10 kg). Met 3,5 ton stro/ha vraagt dat om
ongeveer 31 hectare graan. Voor de korrels hadden we 7 ha nodig. Dat betekent dat er dus nog
van 24 hectare graan de korrelopbrengst beschikbaar is voor verkoop. Dat zijn bijvoorbeeld ongeveer 210.000 broden. Bakken maar, al wil de bakker helaas liever makkelijk bakkend buitenlands
graan. Het kan ook bier uit gerst worden……. Zonder gekheid, het is heel veel graan. Stalsystemen
op basis van stro vragen veel meer graanproductie dan we nu hebben.

Vervolgens de tuin en de akkerbouw
De 60 koeien leveren in een half jaar stalperiode 600 ton mest op die kan worden ingezet voor
akkerbouw en groenteteelt. Een groentetuin vraagt ongeveer 25 ton mest per ha. Als we een tuin
van 4 hectare nemen, een voor een tuinder zeer levensvatbare omvang, dan gaat daar 100 ton
naartoe. Dan resteert nog 500 ton mest die in de akkerbouw kan worden ingezet. Nu komen we
op het punt in de mestbenutting dat er wat keuzes moeten worden gemaakt. Iedereen zal dat
weer anders doen.
Keuze 1. Een deel van de granen kan worden bemest. Stel dat je 10 hectare in tarwe zet voor brood
en 21 hectare bestemd voor andere granen. Dan kun je die tarwe met 10 ton mest per ha bemesten
om daarmee de bakkwaliteit te ondersteunen. Dat kost totaal dan 100 ton mest. En hebben we er
nog 400 ton mest over voor andere gewassen. Daarnaast moet je dus ook nog bedenken wat je
met die andere 21 ha graan doet. Roggebrood, muesli, bier, graan voor pluimveehouders, er kan
van alles mee. Een eigen brouwerij beginnen of zelf kippen gaan houden om meerwaarde te creeren. Bij een tendens naar regionale kringlopen is hier nog een wereld te ontwikkelen.
Keuze 2. Hoeveel mest krijgen de overige akkerbouwteelten zoals aardappel, ui, peen, pompoen,
selderij etc. etc. van die 400 ton die we nog hebben? Als we daar gemiddeld op 15 ton/ha gaan
zitten, niet krap maar ook niet ruim, dan kun je dus nog 400/15 = 26 ha consumptiegewassen zoals
uien, peen, aardappelen etc. zetten.
Keuze 3. Ga je ook erwten of bonen telen? Dat zijn vlinderbloemigen dus die hebben geen mest
nodig. Dan doen we daar ook nog een vak van 5 hectare van, dan hebben we totaal een mooi
akkerbouwblok van 62 hectare (31 graan en 31 overig).
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Hoe ziet ons bedrijf er nu uit?
Totale oppervlakte 33 ha grasklaver + 31 ha graan + 31 hectare akkerbouwmatige consumptiegewassen + 4 hectare tuin. Een bedrijf van totaal 99 hectare beteelbaar oppervlak. Hoe komen de
kengetallen er in deze situatie uit te zien?
➢ GVE/ha totale bedrijfsomvang: 60GVE:99ha = 0,61 GVE/ha, dus een bedrijf met een relatief lage veebezetting.
➢ GVE/ha voeroppervlak (33ha grasklaver, 10ha graan): 60 GVE/43ha = 1,4 GVE/ha
➢ Het percentage rooivruchten in de akkerbouw/veehouderij: 99 ha totaal waarvan 26 ha
rooivruchten ofwel 26%. Ruim binnen de biologische norm van 50%. Daar onder blijven is
ook niet moeilijk wanneer je er veehouderij bij hebt.
➢ Het percentage van het oppervlak dat beteeld wordt met vlinderbloemigen: 33 ha is grasklaver, maar daarvan is ongeveer 1/3 klaver en 2/3 gras. Dus grasklaver telt mee als 33/3
= 11 ha vlinderbloemigen á 400 kg N-binding per hectare. Daarnaast is er nog 4 ha erwten
á 150 kg N-binding per hectare. Totaal 15 van de 99 ha ofwel 15%. Dat is vrij laag. Die
vlinderbloemigen leveren samen ongeveer 5000 kg N-binding. Dat is 50 kg N/ha. Zonder
andere aanvoer is dit waar het bedrijf op zou moeten draaien. Dat is laag en vraagt om een
goede bodem met een hoge benutting. Er is nog ruimte in het plan om met vlinderbloemige
ondergroei of mengteelten meer stikstof te binden.
➢ Het percentage van het oppervlak dat beteeld wordt met granen: 31ha van 99 ha = 31%
➢ Percentage van het oppervlak dat beteeld wordt met consumptiegewassen: 20 ha graan +
31 ha akkerbouw. 50/99 = 51%
➢ Beschikbaarheid van mest in ton/ha: voor het totale bedrijf inclusief wat valt tijdens de
weidegang: 1200 ton/99 ha = 12 ton per hectare.

Oppervlakteverdeling
Grasland

31%

33%

36%

Consumptiegewas +
tuinbouw
Graan
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Conclusies
-

Ons bedrijf komt uit op afgerond 33% grasklaver, 31% graan en 36% consumptiegewassen.
De “Gulden Snede van het gemengde bio(dynamische) bedrijf” komt daarmee rond 1/3 1/3 - 1/3. Dit is een verhouding die in de landbouw van vroeger meer te herkennen is en
direct over de grens in Duitsland ook nu nog meer voorkomt. In het mede door de grondprijzen intensief producerende Nederland is dit nu niet een veel voorkomende verhouding.

-

Bij ons huidige consumptiepatroon en de
bedrijfsstijl zoals we die in de bio(dynamische) landbouw kennen is een flink aandeel
grasklaver en graan nodig. Meer graan dan
we zelf eten, maar dat is nodig vanwege het
stro voor de stal. Met het graan kunnen we
eventueel nog dieren voeren (kippen, varkens), maar hoe ver willen we gaan om
hoogwaardige voeding aan dieren te voeren?

Import graan en stro

Graan of stro komen nu ook veel uit Oekraine. Daar is veel biologische akkerbouw.
Daarmee verrijken wij onze grond maar verarmen we Oekraïne. Dat is geen duurzame oplossing, het is een “gangbare oplossing” voor
een biologisch probleem. Experimenten met
ander strooisel of compost in de stal zijn er
wel, maar daarvan zijn de hoeveelheden ook
beperkt.

De intensieve exportgerichte biologische Nederlandse akkerbouw met een hoog aandeel
rooivruchten zoals we die nu hebben is niet vol te houden op basis van mestvoorziening
met eigen vee. Doordat er nog 1/3 mest van gangbare herkomst mag worden ingezet in de
biologische landbouw kan het nu nog even, maar het is eindig. In de biodynamische Demeter landbouw mag gangbare mest niet. Door deze heldere keuze is een deel van de
bioboeren geïnteresseerd geraakt om onder de Demeter licentie te gaan produceren.

-

Er moet veel brood van Nederlands graan worden gebakken als we een deel van het graan
dat niet naar het vee gaat voor brood willen benutten. Daar zitten niet alle bakkers op te
wachten omdat buitenlands graan makkelijker bakt. Graan uit Nederland kan ook bakwaardig zijn, maar het aantal geschikte rassen is beperkt en het vraagt aan de bakkerijen
een andere, lastiger manier van het sturen van het bakproces omdat Nederlands graan
gevoeliger is voor afwijkingen in het proces zoals vocht en temperatuurwisseling.

-

In de berekeningen hebben we een aantal kringlopen aardig op orde, maar niet alles is in
balans.
o De organische stof zit wel goed met zoveel grasklaver en graan.
o Stikstof halen we redelijk binnen via de grasklaver en de vlinderbloemige teelten,
maar het is zeker geen vetpot.
o We hebben echter nog geen enkele oplossing ingebouwd om het jaarlijkse verlies
van alle overige mineralen te compenseren. Ons bedrijf voert namelijk wel producten uit maar voert niets in.

-

Anders gezegd: de consument neemt wel, maar geeft niet. Dat probleem is niet nieuw,
maar dat verlies hebben we tot ongeveer het jaar 1900 zo’n 1000 jaar lang opgelost door
de natuur “af te romen” in de vorm van enk-landbouw. In de middeleeuwen kwam dit enk-
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landbouwsysteem op gang. In de enk-landbouw was potstalmest de basis van de vruchtbaarheid van de akkers. Strooisel uit bos en heide en mest van het vee vormde samen een
waardevolle meststof. De mest die uit de koe kwam was ook natuur en wel in de vorm van
hooi en gras afkomstig vanuit de beekdalen. Werken met de natuur als basis voor de aanvulling van de verliezengaan we het in de huidige tijd echter niet meer redden. Daarvoor
is de landbouw te groot en te intensief en de hoeveelheid natuur te klein. Ook bij biologische teelt. De heidevelden waren de eerste signalen dat de grond door het enk-systeem
te veel werd verschraald. Om er mee door te gaan was er niet genoeg natuur. Of is er was
te veel landbouw, het is maar van welke kant je het bekijkt. En hoeveel wegen we ook nog
aanleggen, ook bermcompost zal slechts een bescheiden postje op de balans blijven…..

o

De laatste 100 jaren hebben we het systeem daarom grootschalig aangepast naar
aanvoer van meststoffen vanuit andere landen en werelddelen en in een later stadium ook voer vanuit andere landen en werelddelen. Daarmee werd de productie
ook enorm opgevoerd. Een systeem dat door Sicco Mansholt in de na-oorlogse
periode werd opgeschaald. Dat systeem had vanuit de behoefte van destijds zijn
waarde, maar het loopt nu op zijn eind. Het is niet de eerste keer dat de landbouw
voor een verandering staat, maar deze is wel van een heel andere orde. Verder
zoeken dan de gebruikelijke omgeving kan niet meer. Groter dan waar we nu de
grondstoffen vandaan halen is onze aarde niet.
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Samengevat
De landbouw in Nederland staat voor een enorme transitie. En niet alleen de landbouw in Nederland maar die in de hele westerse wereld.
Het Nederland zoals we dat kennen is vanaf 10.000 jaar geleden ontstaan. Na vele duizenden jaren
met raatakkertjes en daarna 1000 jaren, enk-landbouw hebben we dik 100 jaren gangbare landbouw gehad. We zijn bij het gebruik van grondstoffen om de bodem vruchtbaar te houden van
lokaal via regionaal naar mondiaal gegaan. Het mondiale systeem loopt vast. Dat maakt de uitdaging groter dan ooit tevoren. Groter dan mondiaal is er namelijk niet. Dat betekent dat het helemaal anders moet, anders dan we ooit hebben gedaan. Doorgaan op dezelfde weg is onmogelijk.
Daar waar we tot nu toe telkens op een andere manier terug konden vallen op de natuur moeten
we nu naar een systeem waarbij we ook de menselijke stromen gaan hergebruiken. Met straks
misschien wel 10 miljard mensen op deze aarde kan dat niet anders.
Gezien de ontwikkelingen op gebied van grondstoffen en energie moet de transitie ook nog eens
snel…….

Lezenswaardig:
www.landbouwkringlopen.nl
https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Kringlooplandbouw.htm
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5. Overdenkingen tot slot
“NPK denken”
In de gangbare landbouw is het denken in kilogrammen mineralen heel gewoon. Niet aan alle elementen wordt gemeten en gerekend. Het begon met N, P en K. Van lieverlee komen er steeds
meer mineralen bij. Een gemengd bedrijf heeft vanuit NPK denken een voordeeltje: groente is een
stikstof vragend gewas, akkerbouw is wat meer fosfor consumerend en fruit is gek op kalium. Maar
zodra je voorbij de N, P en K kijkt zijn er nog een kleine 50 elementen die om een evenwicht vragen
terwijl we die niet monitoren of aanvullen.
Alternatieven voor stro
De landbouw heeft veel alternatieven voor stro beschikbaar. Natuurgras, oude balen, houtsnippers, riet, heideplaggen. Echter, het zijn in Nederland allemaal beperkte hoeveelheden die bij
grootschalige omschakeling snel op zullen zijn. Daarnaast zijn er stallen ontwikkeld die minder
strooisel vragen en die tendens zet naar verwachting door. De heuvelstal en de compoststal zij
daar voorbeelden van. De laatste is na een tijdje weer uit de gratie geraakt vanwege bacteriebesmetting van de melk. Minder dieren en meer extensieve gewassen kunnen de balans terug brengen.
Dieren in natuurgebieden
Nederland is een vol landje, maar we hebben toch ook nog de nodige natuur die wordt begraasd.
Een deel van de dierlijke productie kan daar vandaan komen. Daarmee zetten we in feite de begrazing en verschraling uit de enk-landbouwcultuur voort. Dat helpt om de landschappen te houden zoals ze nu zijn. Maar het is een bijzaak, die naast de landbouw kan bestaan of onderdeel kan
zijn van bedrijven die ook aan natuurbeheer doen.
Discussiepunt: hoeveel dieren past?
In de landverdeling en in de berekeningen komt de grote rol van vee in onze huidige landbouw
duidelijk naar voren, zowel gangbaar als bio(dynamische). In de discussie rondom wereldvoedselvoorziening is het een terechte vraag of een gemengd bedrijf op basis van de huidige manier van
werken een toekomstbestendige vorm is. Het materiële tijdperk waarin we nu een jaar of 150 leven
staat steeds verder onder druk. Dierlijke producten produceren is geen efficiënte besteding van
grondstoffen, in ieder geval niet als het plaats vindt met grond die ook voor producten voor menselijke consumptie geschikt is. Bij omzetting van plantaardig naar dierlijk treden onvermijdelijk verliezen op. Echter, dieren zijn wel heel geschikt om restproducten te benutten of te houden in gebieden waar teelt voor menselijke consumptie niet goed kan, in Nederland bijvoorbeeld mits met
beleid gebruikt het veenweidegebied.
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Deze tijd doet aan de biologische sector een appél om naast de materiele kringloop een immateriele kringloop van belang te laten worden (keurmerken: EKO, Fair Trade). Voor biodynamische landbouw komt daar het spirituele element nog bij (keurmerk: Demeter).Het dierlijke element is een
cruciaal onderdeel in voeding. Maar op welke manier geven we invulling aan het dierlijke? In hoeverre gaat het om kwantiteit, waar gaat hem om kwaliteit? Hoe gaan we om met ethiek? Met
andere woorden, we zitten naast de zoektocht naar het sluiten van kringlopen in de zoektocht naar
een nieuwe balans tussen de hoeveelheid voeding die we eten en de kwaliteit die de voeding biedt.
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Tijdens het Demetercongres van 2017 riep Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren op basis van bovenstaande redenering op om in de Biodynamische sector de grote rol van vee te herbezien. Een oproep die deels werd omarmt, deels werd verworpen. Er zijn BD boeren met veel
vee en bijvoorbeeld benutting van natuurland. Er zijn ook BD boeren die kiezen voor een veganistische variant van BD landbouw; zij telen grasklaver als “maaimeststof” voor de andere percelen.
En daarmee kom je op het volgende onderwerp.
Toekomst voor mensenmest
Het heikele punt dat al eerder ter sprake kwam: mensenmest. Er is dagelijks een gigantische hoeveelheid mest beschikbaar. 17 miljoen mensen poepen 1,2 keer per dag. De inschattingen variëren
nogal, van 200 tot 800 gram per dag. Met 500 gram per dag is dat 8.500 ton per dag voor heel NL.
De poephoeveelheid van 1 dag bemest bij een mestgift van 10 ton per hectare 8.500/10 = 850
hectare ofwel 310.000 ha per jaar. Dat is 50% van de oppervlakte akkerbouw en groenteteelt. Dan
hebben we daarnaast nog de flinke urineplas. Mega probleem: in de mensenmest zitten medicijnen en hormonen en is op dit moment ook nog eens vermengd met industrieel afval. Om het te
benutten is er een scheiding nodig in wat nu nog “afval”stromen heet. Een uitdaging, en dat is
zachtjes uitgedrukt. Maar die zullen we aan moeten gaan!

Bodem, bemesting en voedingskwaliteit zijn onlosmakelijk verbonden.
Biologische visie op voeding
Naarmate de opbrengst per hectare stijgt, daalt de hoeveelheid voedende inhoudsstoffen. Het heeft geen nut
om de productie onbegrensd te verhogen. Dat levert wel meer calorieën op, maar dat gaat ten koste van voedende en weerstand bevorderende stoffen (anti-oxidanten, vitaminen, omega 3 etc.). De ondervoeding op
basis van calorieën is op wereldschaal veel lager dan ondervoeding op basis van voedende stoffen.
Biodynamische visie op voeding
Mensen zijn in de antroposofische visie wezens met 4 lichamen of ook wel “wezensdelen”. We hebben een
fysiek lichaam (ons tastbare lijf), een etherisch lichaam (alle processen in dat lijf), een dierlijk lichaam (de gevoelens, angsten en driften, het groepsgevoel) en een menselijk lichaam (zelfbewustzijn, wil, individualiteit,
vrijheid).
In de antroposofische visie op voeding is het van wezen-lijk belang om elk wezensdeel op een aansluitende
manier te voeden. Het dierlijke element is een onlosmakelijk deel van ons zijn. De vraag is hoe we dat element in het BD bedrijf eigentijds verzorgen. Op welke manier moet vee een rol spelen om een bijdrage te
kunnen hebben? De tijd dat vee een substantiële bijdrage via de mest leverde ligt achter ons; dat was het
tijdperk van de enk-landbouw. We zitten nu in het individueel bewuste tijdperk wat aan de BD boer een nieuw
appel doet in het denken over voedingskwaliteit. En daarmee aan vormgeving van de landbouw. Een appél
om naast de materiele kringloop een spirituele/immateriële kringloop van belang te laten worden die doorwerkt in de voedingswaarde.
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DE LANDBOUW STAAT VOOR EEN ENORME VERANDERING.
TOT NU TOE HEBBEN WE ALTIJD DE NATUUR AF KUNNEN ROMEN OM DE BODEMVRUCHTBAARHEID OP PEIL TE HOUDEN. DAT IS AFGELOPEN.
WE MOETEN ONZE EIGEN BROEK OPHOUDEN!

De eerste keer dat ik het verbeeld zag, op 13 april 2019. Hebben we het in 2030 voor elkaar?
Het wordt een mega klus. Maar we zullen moeten.
www.landbouwkringlopen.nl
Ruud Hendriks
Voorjaar 2020
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