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‘Akkerbouwer wil liefst onbehandelde 
mest’
Akkerbouwers hebben liefst onbehandelde mest. Dat zegt akkerbouwer en LTO-
bestuurder Dirk-Jan Beuling uit Eerste Exloërmond.

Hij spreekt volgende week donderdag op het Nationaal Mestcongres in Papendal over de 
vraag: ‘Wat wil de akkerbouwer’?

Beuling wil een tegengeluid laten horen tegen de opvatting dat mest allemaal moet 
worden bewerkt en gescheiden. Liever ziet hij als akkerbouwer investeringen in goede 
mestopslag op of bij akkerbouwpercelen, dan aanvoer van dunne en dikke fractie 
afzonderlijk. Ruimere mestopslag neemt volgens hem pieken in de transportbewegingen 
weg. Ook biedt het de akkerbouwer de mogelijkheid om bijvoorbeeld runder- en 
varkensmest naar behoefte af te nemen en ter plekke te mixen tot het homogene product 
dat hij nodig heeft.

‘Mest is meer dan alleen stikstof en fosfor’

De akkerbouwer wijst erop dat mest meer 
dan alleen stikstof (N) en fosfor (P) bevat, 
maar ook organische stof en 
sporenelementen. Bij scheiding in dikke 
en dunne fractie blijven fosfaat en 
sporenelementen grotendeels in de dikke 
fractie achter. Export daarvan geeft wel 
verlichting op de fosfaatmarkt, maar 
betekent ook dat waardevolle stoffen 
Nederland uitgaan.

Bovendien is zijn ervaring dat de stikstof 
in bewerkte producten zoals dunne fractie 
en mineralenconcentraat vooral op korte 

termijn werkt, maar geen duurwerking heeft. “Waar het ons als akkerbouwers om gaat, is 
de goede voedingsstoffen te krijgen voor ons gewas”, aldus Beuling.

Een betere afstemming van aanbod van mest en behoefte bij akkerbouwers zou de 
plaatsingsruimte van mest in Nederland nog fors kunnen verhogen, aldus Beuling. “Ik pleit 
ervoor de mest zo veel mogelijk rechtstreeks van kont tot grond te brengen.”

Nationaal Mestcongres op donderdag 2 maart

Het Nationale Mestcongres van Boerderij brengt de keten bij elkaar. Tijdens de tweede 
editie – op donderdag 2 maart – staan actualiteit en praktijk centraal. Het programma is 
interessant voor mestproducenten (veehouders), mestafnemers (akkerbouwers) én 
intermediairs. 
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Hoofdspreker in het ochtendprogramma is Rabo-directeur Food&Agri Ruud Huirne. Hij 
schetst hoe het ervoor staat met investeringen in mestverwerking en de perspectieven 
voor de afzetmarkt.

In een innovatiecarrousel zijn de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
mestverwerking te zien.

Het middagprogramma biedt keuze. Wat wil de akkerbouwer? Dat is het thema van een 
van de zes praktijksessies. Ook kunnen congresgangers rekenen met BEX en 
Kringloopwijzer. De andere praktijksessies gaan over mestafzet, samenwerking, 
bodemvruchtbaarheid en mestverwerking.

Informatie en aanmelding via www.nationaal-mestcongres.nl
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