
Procesbeschrijving mest

De oorsprong van het mestprobleem in Brabant
Boeren gebruiken mest om hun akkers en weilanden te bemesten. Het gebruik van dierlijke mest is 
wettelijk beperkt, omdat te veel mest slecht is voor het milieu. In Nederland houden we meer dieren  
dan waarvan we de mest kunnen gebruiken. De Nederlandse landbouw heeft al jaren te maken met 
grote mineralenoverschotten. De stikstof - en fosfaatoverschotten uit de landbouw dragen in belangrijke 
mate bij aan de vermesting en verzuring van het milieu. Boeren in Midden-  en Oost-Brabant moeten 
daarom een deel van de mest (laten) verwerken. Voor het jaar 2015 geldt dit voor 50% van de mest 
die ze niet op het eigen bedrijf kunnen uitrijden. In de toekomst wordt dit percentage mogelijk hoger.  
D eze gebruiksnormen zijn beschreven in het mestbeleid en stellen de maximale hoeveelheden stikstof, 
fosfaat en dierlijke mest vast die landbouwers mogen toepassen. Met deze wettelijke verplichting wil  
de overheid de mestmarkt weer in evenwicht brengen. De mest die overblijft, als het verplichte deel is 
verwerkt, kan onbewerkt worden afgezet op het land van bedrijven met een mesttekort. Verwerkte mest 
biedt kansen als exportproduct.
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Begrippenlijst

Algemeen

Mestbewerking De toepassing van basistechnieken of combinaties daarvan met als doel 
de aard, samenstelling of hoedanigheid van dierlijke mest te wijzigen, 
zoals droging, bezinking, (co)vergisting, scheiding, hygiënisatie of 
indamping van mest.

Mestverwerking Eindproduct is exporteerbaar en kan in het buitenland als vervanger van 
kunstmest dienen; gekorreld, gehygiëniseerd, etc.

Mest

Drijfmest  Een mengsel van vaste mest en vloeibare mest (gier) van dierlijke 
oorsprong.

Dikke fractie Dikke stapelbare fractie die ontstaat bij het scheiden van reguliere 
drijfmest in een dunne vloeibare fractie en een dikke fractie.

Dunne fractie De dunne vloeibare fractie die overblijft na het scheiden van drijfmest.

Meststoffen

Nutriënten Nutriënten of voedingsstoffen zijn alle moleculen uit mest die door een 
organisme kunnen worden opgenomen en nuttig kunnen worden 
gebruikt. Stikstof en fosfaat zijn hier voorbeelden van.

Stikstof (Kunst)mest bevat onder andere stikstof in de vorm van nitraat en/of 
ammonium.

  
Fosfaat Fosfaat is een verbinding van fosfor met zuurstof die onder andere in 

(kunst)mest gevonden kan worden.



Begrippenlijst

Methoden en technieken

Mest scheiden Het scheiden van drijfmest, resulterend in een dikke en dunne fractie,  
door gebruik te maken van een mechanische mestscheider, door 
bezinking in de mestput, of door mest en urine gescheiden op te vangen.

Composteren Een biologisch proces waarbij veel warmte vrijkomt en waarbij organische 
stof wordt omgezet in stabiele humusachtige verbindingen.

Korrelen Voorgedroogde (kippen)mest tot korrels persen en hygiëniseren.

Energieopwekking Verbranding, (co)vergisting, vergassing etc.

Vergisten Biologisch proces waarbij onder zuurstofloze omstandigheden organische 
stof wordt afgebroken tot methaan (CH4) en kooldioxide (CO2).

Co -vergisting Het gelijktijdig vergisten van verschillende biomassastromen in een 
vergistingsinstallatie, waarbij biogas wordt geproduceerd. Meestal heeft  
het betrekking op het vergisten van mest met andere organische materialen 
zoals gras, glycerine of reststromen van de voedings-  en genot middelen- 
industrie.

Verbranden Benutting van warmte die vrijkomt bij het verbranden van biomassa met 
een hoog organische stofgehalte. Met een opbrengst aan elektrische 
energie van circa 500 kWh/ton pluimveemest met 60% droge stof is 
verbranding de meest rendabele techniek voor opwekking van energie  
uit mest.

Vergassen Gedroogde (pluimvee)mest wordt bij een temperatuur van ongeveer  
700 °C zonder zuurstoftoevoeging in een wervelbedvergasser (reactor) 
omgezet in een brandbaar, laagcalorisch gas.

Hygiëniseren De mest wordt minimaal één uur tot 70 graden verwarmd waardoor de 
bacteriedruk drastisch afneemt.

Meer informatie over methoden en technieken van mestverwerken vindt u op 
www.mestverwerken.wur.nl

http://www.mestverwerken.wur.nl


Wet- en regelgeving mest

Te veel mest in het water of op het land is niet goed voor het milieu. Daarom moeten 
boeren zich aan regels houden als ze mest gebruiken.

Landelijk

Mest gebruiken
 - Een veehouder mag mest uitrijden op het eigen land. Hij kan daarvoor dierlijke mest en/of kunstmest 

gebruiken. Daarvoor zijn landelijke gebruiksvoorschriften en gebruiksnormen opgesteld.  
In gebruiksvoorschriften staat beschreven hoe en wanneer mest aangewend mag worden. In de  
gebruikersnormen ligt vast hoeveel mest een boer op zijn land mag gebruiken. Dit is afhankelijk  
van de bodemsoort, het gewas en de samenstelling van de mest (stikstof en fosfaat). Voor het zuidelijk 
zandgebied van Noord- Brabant gelden strengere gebruiksnormen voor stikstof, omdat daar de kans op 
uitspoeling van nitraat groter is. De hoeveelheid stikstof, uit dierlijke mest die mag worden toegepast,  
is tevens beperkt door de Europese Nitraatrichtlijn. Standaard is dit 170 kg stikstof uit dierlijke mest  
per hectare.

 -  Nederland heeft tot en met 2017 ontheffing van deze Europese norm en mag 230 kg stikstof uit 
dierlijke mest gebruiken. Dit geldt overigens alleen voor graasdierhouders en onder voorwaarden.

Maatregelen tegen mestoverschot
 - Het kabinet heeft in december 2013 nieuwe maatregelen gepresenteerd om het landelijke  

mestoverschot terug te dringen. Het doel van deze maatregelen is om het mestoverschot op  
te heffen.

 -  Veehouders met een mestoverschot moeten dit overschot voor een bepaald deel laten verwerken.  
De verplichting tot mestverwerking is op 1 januari 2014 ingegaan. De verplichte verwerkingspercen-
tages zijn verschillend per gebied. Voor het concentratiegebied Zuid (globaal Midden-  en Oost -Brabant 
en Noord -Limburg) is het percentage 50% vanaf 1 januari 2015, voor concentratiegebied  
Oost is het 30% en voor de rest van Nederland 10%.

 - Er gelden regels voor het vervoer van mest.
 -  Om fraude bij mesttransporten aan te pakken, wil de overheid de regels voor vervoer van vaste mest 

aanscherpen. Hiervoor heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) de Uitvoeringsregeling 
Meststoffenwet gewijzigd. Deze regeling geldt vanaf 1 april 2015.

 -  Dierproductierechten en melkquota bepalen nu de totale hoeveelheid dieren en dus ook mest die  
in de Nederlandse veehouderij ontstaat. Tot 1 april 2015 hebben melkveehouders te maken met een 
systeem van melkquota. Een melkquotum is het recht een bepaalde hoeveelheid koemelk te produce-
ren. Dit bepaalt het aantal melkkoeien. Dierproductierechten varkens en kippen bepalen hoeveel  
dieren de veehouders mogen houden.

https://mijn.rvo.nl/mest-uitrijden
https://mijn.rvo.nl/dierlijke-mest-gebruiksnorm-en-gebruiksruimte
https://mijn.rvo.nl/dierlijke-mest-gebruiksnorm-en-gebruiksruimte
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mest/nieuws/2013/12/12/meer-grond-geeft-koeien-de-ruimte.html
https://mijn.rvo.nl/mest-uitrijden%3FinheritRedirect%3Dtrue%26gclid%3DCMWP1-un68ICFUrItAod5jAASw
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mest/nieuws/2014/01/30/mestfraudeurs-harder-aangepakt.html
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/verordening-ruimte.aspx
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mest/documenten-en-publicaties/regelingen/2014/06/26/ontwerpregeling-uitvoeringsregeling-meststoffenwet.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mest/documenten-en-publicaties/regelingen/2014/06/26/ontwerpregeling-uitvoeringsregeling-meststoffenwet.html
https://mijn.rvo.nl/varkensrechten-en-pluimveerechten


Wet- en regelgeving mest

Provinciaal
Vanuit landelijke regelgeving is de noodzaak ontstaan om te voorzien in voldoende capaciteit om het 
mestoverschot te verwerken. Hiervoor is in Brabant uitbreiding van de mestverwerkingscapaciteit nodig. 
Het provinciale beleid is er daarbij op gericht dat Brabant voldoende capaciteit ontwikkelt om het eigen 
mestoverschot te verwerken op daarvoor geschikte locaties.
 - Brabant streeft naar een Zorgvuldige Veehouderij in 2020. De acties hiervoor zijn opgenomen in de 

Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood (UBA). Mestverwerking maakt onderdeel uit van de transitie naar 
een zorgvuldige veehouderij.

 -  Om een overaanbod aan mestbewerking tegen te gaan, is sturing op provinciaal niveau gewenst. Daarom 
zijn er in de Verordening ruimte 2014 regels opgenomen over mestbewerking.

Gemeentelijk
 - Nadere regels voor de duur en omvang van opslag van kleine hoeveelheden mest kunnen in  

gemeentelijke wetgeving vastgelegd worden.

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers%C2%ADop%C2%ADthema/platteland/zorgvuldige%C2%ADveehouderij.a%20spx
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/zoeken/download.aspx%253Fqvi%253D45556
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/verordening-ruimte.aspx


Feiten en cijfers over mest in Brabant

Veehouderij in Brabant
Brabant heeft de grootste veedichtheid van Nederland en het maatschappelijk en economisch  
belang van de veehouderij is dan ook groot. Agrarische activiteiten zorgen voor voedsel, welvaart en 
werk en de vlees-  en zuivelproducten van Brabantse bodem vinden hun weg tot ver buiten de regio.

Mestoverschot Brabant
Maar de dieren produceren ook mest. Het gebruik van dierlijke mest is wettelijk beperkt, omdat te 
veel mest slecht is voor het milieu. Doordat er onvoldoende grond is om de mest uit te rijden, is er 
een mestoverschot en zijn er steeds meer mestverwerkingsinstallaties nodig. 

Totaal aantal dieren in Brabant (2013) 
[% t.o.v. heel Nederland]

Totaal aantal kilo mest per diersoort in Brabant (2013)
[% t.o.v. heel Nederland]

Totaal aantal kilo mest in Brabant (2013) 
[mln kg t.o.v. heel Nederland ]
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Uitscheiding stikstof en fosfaat (2013)
[% t.o.v. heel Nederland]
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Feiten en cijfers over mest in Brabant

Mestverwerking
Een veehouder mag mest uitrijden op het eigen land. Daarvoor zijn landelijke gebruiksvoorschriften 
en gebruiksnormen opgesteld. Veehouders die niet alle mest op eigen grond kunnen plaatsen, 
moeten een deel van de mest die overblijft (laten) verwerken. Per 1 januari 2014 is daarvoor een 
landelijke mestverwerkingsplicht ingesteld. In 2014 moest in het concentratiegebied Zuid (globaal 
Midden-  en Oost- Brabant en Noord -Limburg) 30% van het mestoverschot op bedrijfsniveau verplicht 
worden verwerkt. Voor 2015 is het percentage 50%. De overige mest kan worden afgezet op  
bedrijven met een mesttekort.

In de komende jaren zal naar verwachting het percentage te verwerken mest stijgen.

50% van het bedrijfsoverschot aan mest 
moet verwerkt worden.

50% van de mest mag onbewerkt worden afgezet op 
het land van bedrijven met een mesttekort (2013). 

50%
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2015 50%
Wordt verwerkt

Bron: CBS


