
 

Diepe mestput kan naar het museum Nr. 8 - Okt. 2011

Nieuws

Woensdag 28 september bereikten het ministerie van EL&I en het landbouwbedrijfsleven een historisch akkoord over het
mestbeleid. Belangrijkste conclusie: mestverwerking wordt verplicht voor bedrijven met een mineralenoverschot. Directe
consequentie hiervan is dat mestputten in nieuwbouwstallen minder diep zullen zijn.

Het nieuwe mestakkoord zal als eerste gevolgen hebben voor de bouw van varkensstallen. Tot op heden worden diepe
mestputten gebouwd zodat varkenshouders mest kunnen aanbieden midden in het uitrijseizoen. Hierdoor zijn ze veel minder geld
kwijt dan wanneer ze mest afvoeren buiten het uitrijseizoen.

Regionale verwerking
Met het nieuwe mestakkoord zal de mest om de paar weken
afgevoerd worden naar een regionale verwerkingsinstallatie.
Varkenshouders zullen daarom kiezen voor ondiepe putten
van 50 tot 60 cm met een rioleringssyteem, verwacht Jan
Schellekens van adviesbureau Exlan in Veghel. Een diepe put
van een paar honderd kuub zal nog maar onder een klein
gedeelte van nieuwe stallen gemaakt worden.
Een groot vraagteken blijft of er binnen een paar jaar
voldoende regionale verwerkingsinstallaties gebouwd gaan
worden. Uit ervaring weet de Exlan-adviseur dat het soms
vijf tot zes jaar duurt voordat een vergunning hiervoor
verleend wordt omdat de regelgeving niet aansluit bij de
noodzaak om mestverwerking mogelijk te maken. Hij
voorziet ook dat milieuorganisaties het vergunningtraject
gaan frustreren om alsnog een krimp van de veehouderij af
te dwingen.

Kelderloos bouwen
Ook melkveebedrijven zijn afhankelijk van de regionale mestverwerkingsinitiatieven die gerealiseerd gaan worden. Daarnaast zijn
er in de melkveehouderij nog onvoldoende systemen die bewezen hebben dat kelderloos bouwen én beperking van de
ammoniakemissie samen gaan. Als deze initiatieven zijn uitontwikkeld zullen ook melkveehouders stallen bouwen met ondiepe
putten, stelt Schellekens. “Mest van koeien is ideaal voor vergisting. Het bevat de juiste bacteriën om de vergisting op gang te
brengen. Consequentie is wel dat de verse mest direct van de stal naar de vergister moet. Want vergisten in combinatie met
verwerken geeft het beste resultaat.”

 

Meer lezen

De volledige Kamerbrief van staatssecretaris Bleker (EL&I) en staatssecretaris Atsma (I&M) over het toekomstig mestbeleid, is hier
te downloaden.
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