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Inhoud

Kringlooplandbouw
Geen doel op zich maar middel voor
achterliggende doelen, o.a.:

Wat is kringlooplandbouw?
Hoe zit het met de kringloop van
nutriënten in Nederland?
Hoe kunnen we deze verbeteren in de
melkveehouderij?
Conclusies

Economie (verdienmodel)
Klimaat (BKG-emissies)
 Milieu







Vermindering gebruik eindige grondstoffen
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Waterkwaliteit
Emissies naar lucht
Fossiele energie
Mineralen (o.a. P)

Biodiversiteit
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Nutriëntenstromen
voedselsysteem, NL huidig

Aspecten kringlooplandbouw
Minimale emissies van schadelijke stoffen


Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen



Preventie van ziekten, plagen en onkruiden

Recyling van reststromen




Dieren eten vooral reststromen en geen producten die ook geschikt zijn
voor voedsel
Vermindering gebruik kunstmest-N en eindige grondstoffen (o.a. P)

Gezonde bodem
Locale productie


Meer locale (eiwit)productie



Grondgebondenheid



Samenwerking in regio’s

Kenmerken:
- Producten via wereldmarkt
- Import kunstmest
- Import veevoer
- Export mest
- Te hoge NP-emissies
- Verbranding zuiveringsslib
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Lineair systeem
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P in voedselsysteem NL 2016

P in voedselsysteem NL 2016

Import: 118 mln kg P

Export: 81 mln kg P

Import: 118 mln kg P

Export: 81 mln kg P

50 humane voeding

61 humane voeding

50 humane voeding

61 humane voeding

4 non food

2 non food

4 non food

2 non food

60 diervoeding

18 dierlijke mest

60 diervoeding

18 dierlijke mest

4 kunstmest

4 kunstmest

Landbouw

Landbouw

Surplus

Surplus

27 verlies via reststromen (o.a. riool)

27 verlies via reststromen (o.a. riool)

8 oppervlakte water (4 uit landb)

8 oppervlakte water (4 uit landb)

4 accumulatie landbouw bodem

4 accumulatie landbouw bodem
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N in voedselsysteem NL 2016

P in voedselsysteem NL 2016

Import: 1011 mln kg N

Export: 401 mln kg N

P is relatief makkelijk te recyclen
P-overschot in landb/melkveehouderij is laag, echter:

280 humane voeding

345 humane voeding

6 non food

5 non food

4 mln kg in opp water: te hoog v KaderRichtlijnWater
Krachtvoer gebruik uit buitenland is hoog
Niet genoeg ruimte voor teelt alle krachtvoer
Mestexport: duur en kost energie
Relatief groot overschot uit reststromen van industrie en
consumenten: er zijn initiatieven voor recycling
(oa waterschappen) maar deze P past niet in eigen
landbouw dus export nodig

402 Diervoeding

-
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28 uit lucht

51 dierlijke mest

245 kunstmest

Landbouw

52 diversen

Surplus
82 oppervlakte water NO3 (53 landb)
215 emissie lucht NH3+N2O+NOx
197 overig verlies landbouw (vnl N2)
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115 verlies via reststromen (o.a. riool)
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Landbouw
NH3: 90%
N2O: 75%
NOx: 90%
Verkeer&Ind
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N in voedselsysteem NL 2016
Import: 1011 mln kg N

Export: 401 mln kg N

280 humane voeding

345 humane voeding

6 non food

5 non food

N in voedselsysteem NL 2016
N kringloop is complex: gasvormige aanvoer en verliezen
N balans in landbouw/melkveehouderij is per definitie positief,
niet alle N kan in kringloop blijven
N overschot landbouw/melkveehouderij is hoog:

28 uit lucht

402 Diervoeding

51 dierlijke mest

245 kunstmest

-

Landbouw

52 diversen

-

Surplus

-

82 oppervlakte water NO3 (53 landb)
215 emissie lucht NH3+N2O+NOx
197 overig verlies landbouw (vnl N2)
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115 verlies via reststromen (o.a. riool)
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Krachtv. uit buitenland, teelt alle krachtvoer kan niet in NL
Mestexport: duur en kost energie
Het is nodig om verliezen te voorkomen en N vast te houden
Kunstmest vervanging korte termijn: in export mest zit 20%, in
reststromen 40% van kunstmest gebruik, dus MAXIMAAL 60%
vervangbaar. NB: niet allemaal minerale N; export mest vervangt
kunstmest elders
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N in landbouwsysteem NL
730 mln kg N

N in landbouwsysteem NL
730 mln kg N

Invoer

Kunst
mest

Diervoeding

Depos

Invoer
Graasdier

Landbouw productie

Verliezen

Dierlijke
Mest
Plant prod
productie

Uitvoer

NH3 N2O NOx

Lucht

37%

NO3

Niet benoemd: N2

Verliezen

Dierlijke
Mest
Plant prod
productie

Uitvoer

Depos

57%

Landbouw productie

Water Bodem-> lucht

Kunst
mest

Diervoeding

NH3 N2O NOx

Lucht

NO3

Niet benoemd: N2

Water Bodem-> lucht

Graasdier
39%

0%

25%

50%

75%

100%
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~24%

0%

25%

~50%

~50%

75%

100%
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Hoe in melkveehouderij?

N Verlies Melkveehouderij
N surplus ~240 kg N per ha

Mln kg (≈ kg/ha)
Aanvoer

N

P

P 2O 5

Krachtvoer

158

24

56

Kunstmest

140

0

Fix+depos

32

0

NH3 weiden

Product
Mest
Overschot

106

21

47

20

3

6

243

N 2O

*NH3 overig

Afvoer

Ca. 0

NOx

NO3

NH3 stal
opslag
Niet benoemd
bodem overschot
-> N2

Ca. 0

NB graasdierhouderij (incl schapen, geiten, paarden)
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* Inclusief emissie toediening
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Aangrijpingspunten
melkveehouderij

N Verlies Melkveehouderij
N surplus ~240 kg N per ha
NH3 weiden

NH3 stal
opslag

N2O NO
x

*NH3
overig

NO3

Niet benoemd
bodem overschot
-> N2

NB: Verliezen zijn
gerelateerd bijvoorbeeld:
- NH3 stal&opslag lager
dan NH3 bij uitrijden iets
hoger
- Bodemoverschot lager
dan uitspoeling ook lager

Korte termijn:
Hogere efficientie

Lagere
emissies

Minder
input

Inzet reststromen industrie & maatschappij
o.a. als meststof en diervoeding

* Inclusief emissie toediening
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Samen
hang

Langere termijn
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~55%

50%
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N kringloop verder sluiten:
Hoe?
Verlagen totale N input:

N kringloop verder sluiten:
Hoe?
Verlagen totale N input:

+ Alle verliezen dalen
- Output daalt
NH3 weiden

+ Alle verliezen dalen
- Output daalt
NH3 weiden

Benutting omhoog
N2O NO
x

*NH3
overig

NH3 stal
opslag

NO3

Minder NH3 emissie dierlijke mest
+ NH3 daalt
+ Output omhoog
- NO3 + N bodem ovs stijgt
- N2O stijgt (licht)  BKG

NH3 stal
opslag

Niet benoemd
bodem overschot
-> N2

Benutting omhoog
N2O NO
x

*NH3
overig

NO3

Niet benoemd
bodem overschot
-> N2

* Inclusief emissie toediening

Minder NH3 emissie dierlijke mest
+ input naar rato omlaag
+ NH3 daalt
+ Output blijft gelijk
- NO3 + N bodem ovs stijgt
- N2O stijgt (licht)  BKG
Efficienter bemesten
(plaats, tijd, type gewas)
+ input naar rato omlaag
+/- NH3 afhankelijk v maatregel
+ NO3 + N bodem ovs daalt

* Inclusief emissie toediening

www.bemestingsadvies.nl

www.bemestingsadvies.nl

19

20

N kringloop verder sluiten:
Hoe?
Verlagen totale N input:
+ Alle verliezen dalen
- Output daalt
NH3 weiden

Conclusies
Verder sluiten van N en P kringlopen in NL kan
alleen als N en P uit reststromen in NL landbouw
of in buitenland worden benut
P-overschot NL landbouw is dichtbij 0
N-overschot NL landbouw >> 0 (ca 400 mln kg N)

Benutting omhoog
N2O NO
x

*NH3

Minder NH3 emissie dierlijke mest
+ input naar rato omlaag
+ NH3 daalt
+ Output blijft gelijk
- NO3 + N bodem ovs stijgt
- N2O stijgt (licht)  BKG

NO
overig
Op nationaal
NL
niveau
daalt totale overschot door
Niet benoemd
de genoemde
maatregelen
Efficienter bemesten
bodem overschot
3

NH3 stal
opslag

-> N2



(plaats, tijd, type gewas)
+ input naar rato omlaag
+/- NH3 afhankelijk v maatregel
+ NO3 + N bodem ovs daalt

* Inclusief emissie toediening
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Aandeel MVH circa 60%

Er zijn mogelijkheden om N overschot binnen
melkveehouderij (via > efficiency N) en op termijn
buiten melkveehouderij (> benutting reststromen)
te verlagen
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Hoe verder in de praktijk
Workshop 1. Kringlopen
sluiten met minder inputs

Workshop 2. Kringlopen
sluiten door technisch
opwaarderen van dierlijke
mest
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