
De afgelopen decennia haalden 
Nederlandse boeren steeds meer 
kilo’s van hun akkers. Allemaal dankzij 
mest en kunstmest. Kunstmest laat 
gewassen groeien zoals nooit tevoren. 
Maar onder onze voeten gebeurt 
iets anders. Die bodem gedijt niet 
goed bij kunstmest en raakt juist 
uitgeput. Op termijn een allesbehalve 
gunstige ontwikkeling. Daarom pleit 
meststoffenleverancier Theo Mulder 
voor een nieuw geluid: voed niet het 
gewas, voed de bodem.

 Voed niet  
    het gewas,   
  voed de   
             bodem
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“Halen onze boeren de hoogste of de meest efficiënte productie?”, vroeg 
Theo Mulder aan Piet Adema. Daar moest de kersverse minister van 
Landbouw wel even over nadenken.

De hoogste productie: ja. Efficiënt: nee. Houdbaar: al helemaal niet. Met die 
boodschap trekt Theo Mulder al decennialang langs boer en politiek. Een 
boodschap waarin één element de hoofdrol speelt: kunstmest. En daarbij 
heeft Mulder, toeleverancier van mengvoer en meststoffen – ja ook van 
kunstmest – een doortimmerd verhaal.

Geef terug wat je van het land afhaalt
Wie een vruchtbare bodem wil behouden moet teruggeven wat hij ervan 
afhaalt. Die redenatie volgde de Duitse chemicus Justus von Liebig (1803-
1873). Hij maakte daarbij graag de vergelijking met het effect van brande-
wijn op ondervoede mensen: zij zullen eerst meer energie krijgen maar al 
snel uitgeput raken. Precies hetzelfde effect heeft kunstmest op een bodem 
met te weinig mineralen en organische stof.

Een simpele, maar ook controversiële boodschap. Want Justus von Liebig 
is de uitvinder van kunstmest. Een uitvinding die in de maatschappij 
breed werd (en wordt) omarmd. Je kunt namelijk op een eenvoudige en 
goedkope wijze de opbrengst van akkers flink verhogen.

De samenstelling van kunstmest gaat uit van de aanname dat planten drie 
essentiële voedingsstoffen nodig hebben: stikstof, fosfaat en kali. Maar dat 
is onjuist, oordeelde Von Liebig later: ook sporenelementen zijn van groot 
belang. En bodemleven speelt hierin een essentiële rol.

Justus von Liebig schreef zijn (bodem)analyse in 1861 – de opmars van 
kunstmest was toen al niet meer te stuiten.

Bodemleven: onmisbare hulptroepen
Bijna anderhalve eeuw later valt het kwartje ook bij meststoffenleverancier 
Mulder: “In 1995 las ik een boek: De geheimen van een vruchtbare bodem. 
Misschien was het zelfs een guldens-moment. De bodem werkt net als de 
pens van een koe, als een groot bacterievat. Bladeren vallen en worden 
opgenomen door de bodem dankzij allerlei bodemleven. In een eetlepel 
vruchtbare grond zit meer leven als er mensen op aarde zijn.”

Bodemleven: dan hebben we het over bacteriën, maar ook over schimmels, 
wormen, springstaarten. Bodemleven breekt mest, dode dieren- en 
plantenresten af en zorgt ervoor dat alle voedingsstoffen beschikbaar 
komen voor de plant: van stikstof tot sporenelementen. Bodemleven speelt 
een actieve rol in de uitwisseling tussen bodem en plantenwortel. Bepaalde 
schimmels (mycorrhiza-schimmels) halen met hun fijne schimmeldraden 
zelfs de kleinste en meest schaarse voedingsstoffen uit de bodem en ruilen 
die met de plant voor suikers.

Kunstmest levert vooral stikstof, fosfaat en kali – weinig sporenelementen, 
legt Mulder uit. “Daar komt bij: bodemleven houdt niet van zoute kunst-
mest. Planten groeien uitstekend op het dieet van stikstof, fosfaat en kali.  
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Maar door kunstmest te gebruiken vermindert het bodemleven: nog 
beschikbare mineralen komen moeilijker meer vrij en worden nauwelijks 
meer uitgewisseld met de plant.” 

Het gevolg: de bodem raakt steeds verder uitgeput. Een boer heeft dus 
steeds meer kunstmest nodig om de akkers te voeden. Kunstmest is minder 
efficiënt. Tegelijk maakt het de opbrengsten wel heel erg hoog. Dus is er een 
probleem? Wel als je je zorgen maakt om het milieu. 

Een gezonder milieu, een hogere voedingswaarde
Er blijft nog steeds veel stikstof onbenut. De verschillen tussen sectoren en 
regio’s zijn groot, maar gemiddeld belandt maar 50 tot 70% van al het aan-
gevoerde stikstof in landbouwproducten. Dat is niet alleen zonde voor de 
portemonnee van de boer. In bijvoorbeeld sloten zorgen te veel stikstof en 
fosfaat voor algenbloei, waardoor het zuurstofgehalte rap afneemt – met 
alle gevolgen voor het waterleven van dien.

En dan is er nog onze eigen gezondheid. Mulder: “De voedingswaarde van 
onze gewassen daalt al decennia.” Zo vond Brits wetenschapper Anne-Marie 
Mayer een significante achteruitgang in mineralen als calcium, magnesium 
en kalium in groente en fruit tussen 1930 en 1980. De effecten op gezondheid 
zijn wetenschappelijk nog niet aangetoond, maar Mulder gelooft sterk in 
een relatie, zoals Von Liebig dat 150 jaar geleden ook al deed. En de wal zal 
het schip keren, gelooft Mulder. “Volgens trendwatcher Martijn Aslander kan 
over tien jaar iedereen moleculen scannen met zijn telefoon. 60% van de 
Europeanen heeft bestrijdingsmiddel Roundup in zijn urine. Straks scan je je 
kopje koffie en denk je: dat merk moet ik niet meer kopen.”

‘Laat voedsel uw medicijn zijn, en uw medicijn voedsel,’ zou Hippocrates, 
de grondlegger van de westerse geneeskunde, 2500 jaar geleden hebben 
gezegd. Boeren zouden niet kilo’s maar nutriënten moeten verbouwen, 
vindt Mulder. Wordt de boer de dokter van de toekomst? Kan niet anders, 
nu zorgkosten de pan uitrijzen: “25 tot 30% van de rijksbegroting gaat naar 
zorg, zo’n 105 miljard euro. Dat is meer dan 6 duizend euro per persoon.”

Minder kunstmest is een goed begin
“Wat mensen op school leren is redelijk veilig. Het is makkelijker om iets bij te 
leren dan iets af te leren. Kunstmest brengt opbrengst maar geen bodem-
vruchtbaarheid, dat is echt een misverstand.” En daarom is het zo belangrijk 
dat er iets in het onderwijs verandert, zegt Mulder.
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Wat moet de boer (van morgen) anders gaan doen?
 
• Mulder: “Rustig afbouwen met kunstmest. In plaats daarvan ga je 

voeden met organisch materiaal. Goede, rijpe organische mest is 
bijvoorbeeld ruige stalmest met stro. Een belangrijk principe is: een koe 
schijt en urineert nooit tegelijk, dat gaat rotten. Goede gerijpte mest 
stinkt niet.”

• Om zuinig te zijn op het bodemleven is het van belang minder zware 
machines te gebruiken: bodemverdichting is niet goed voor het 
bodemleven.

• Gebruik jaarronde vruchtwisseling: bij verschillende gewassen kan 
ook een grote diversiteit aan bodemleven gedijen. Daar horen ook 
groenbemesters bij, waaronder kruiden en vlinderbloemigen die de 
bodem verrijken.

• De zuurgraad (pH) is belangrijk voor de activiteit van de 
stikstofbindende bacteriën en de calciumvoorziening. Stikstofbindende 
bacteriën zijn actief bij een pH boven de 6. Met bekalken en door te 
werken aan een gezond bodemleven bereik je de gewenste pH.

“Je zult dan gaan zien dat de bodem een kruimelstructuur gaat op-
bouwen. Een gezonde bodem legt CO2 vast als humus. De bodem gaat 
werken als een spons. Je ziet minder plassen op het land. Als boer hoef je 
minder snel te beregenen: 1% humus zorgt voor 400 kuub waterberging. 
De gewassen komen homogener op, en zijn weerbaarder tegen ziekten 
en plagen.” 

Mulder gaat al decennia met dit verhaal de boer op. Lang veranderde er 
weinig. Maar dat verandert, ziet Mulder. “In het begin zaten mensen in de 
weerstand. Nu zijn de kunstmestprijzen hoog, dat zet wel iets in bewe-
ging. Het begint echt te landen. Nu moeten we die verandering positief 
en in fases gaan inzetten. Zodat iedere boer kan kiezen wat bij hem of 
haar past.”
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“De productie van mijn grasland kelderde 
dramatisch, toen ik het bedrijf van mijn ouders 
overnam en omschakelde naar biologisch. De 
bodem was verslaafd aan kunstmest. Op een 
gegeven moment ging die bodem aan het werk. 
De organische stof werd hoger en het bodemle-
ven hielp mineralen vrij maken.

Ander ritme
Werken met de natuurlijke kringloop is wat mij 
betreft werken met zo min mogelijk verliezen. 
Het belangrijkste is dat je de bodem voedt. 
Organische mest heeft een ander ritme dan 
kunstmest: het werkt langzamer. Daardoor 
heb je ook minder verliezen. Daarnaast is het 
belangrijk om te beseffen: de bodem is niet een 
dood iets. Als het bodemleven gezond is, wordt 
de kringloop beter. 

Ik zie hier op Texel steeds meer boeren kiezen 
voor niet-kerende grondbewerking. De bodem 
wordt minder verstoord en het bodemleven blijft 
beter intact. Ondernemers zijn ook op zoek naar 
kringlooplandbouw – voer is duur. Agrarisch 
natuurvereniging De Lieuw biedt pakketten aan 
melkveehouders om zelf veevoedergewassen 

te gaan telen. Er wordt veelvuldig gebruik van 
gemaakt. Vanwege de financiële prikkel denk ik, 
maar ook omdat we het er met elkaar over heb-
ben. Juist praten helpt, en bij elkaar gaan kijken. 
Daarom starten we vanuit De Lieuw een lerend 
netwerk. We beginnen met de bodem. Monsters 
nemen, met eigen ogen zien. Heel concreet dus,  
en daarvandaan stapjes vooruit zetten.”

Elke boer heeft met de bodem te 
maken
“Naar ons idee heeft de landbouw van de toe-
komst aandacht voor de kringloop. Dat bete-
kent ook weer minder verliezen van stikstof, en 
dat is ook gunstig voor de portemonnee van de 
ondernemer. Of je nu intensief of extensief boert 
we hebben allemaal met de bodem te maken.”
Vlaanderen richt zich daarbij vooral op de 
samenhang. “We laten zien dat iedere manage-
mentbeslissing op het bedrijf de kringloop posi-
tief of juist negatief kan beïnvloeden. Boeren zijn 
steeds gespecialiseerder gaan werken en kijken 
in meer detail naar bijvoorbeeld het rantsoen 
van de koeien. Daardoor zijn ook veel disciplines 
ontstaan, waarbij de ene specialist de boer ad-

viseert over veevoer en de andere over bemesting. 
Maar de invloed van al die afzonderlijke ingrepen 
op de totale kringloop is niet voldoende meer in 
beeld. Het is belangrijk om ook uit te kunnen  
zoomen.” 

Ineke Hin - biologisch melkveehouder en medewerker van de 
agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Texel.
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Nieuwsgierig zijn en netwerken
Welke vragen hebben ondernemers als het 
gaat om natuurinclusieve landbouw? Daar 
zitten genoeg vragen over een gezonde 
kringloop bij: van het zelf telen van kracht-
voer en een alternatief voor kunstmest, tot 
mogelijkheden om samen met akkerbouwers 
de kringloop te sluiten.

Zes agrarische ondernemers op Texel leggen 
hun ondernemersvraag voor aan de studen-
ten Veehouderij van VONK. Het gaat om een 
zogenaamd SLO-project (Samen Leren  
Onderzoeken) waarbij hbo- en mbo-stu-
denten samen optrekken. In acht weken tijd 
vinden ze door literatuuronderzoek en inter-
views antwoord op de vraag.

Studenten leren heel veel door de vraagstuk-
ken zelf uit te werken. Het rendement van 
deze aanpak, is volgens docent veehouderij 
Sijbren Mulder dat ze zich echt verdiepen in 
de materie en nieuwsgieriger worden. ‘’Ze 
ontdekken nieuwe dingen en willen meer.”

Leuk: werken aan de toekomst
Een voorwaarde van effectief onderwijs is 
volgens Mulder dat het ook leuk moet zijn. 
“Daar zorgen we voor. De eerste bijeenkomst 
vindt plaats bij onze partner Van Hall Laren-
stein in Leeuwarden, vervolgens gaan we op 
8 december kennismaken op Texel. Studen-
ten steken veel meer op als ze plezier hebben 
in de opdracht!” 

“Leuk wordt het als je als boer gewaardeerd 
wordt, en werkt aan een toekomstbestendig 
bedrijf. Daar zijn studenten ook heel gretig 
naar: wat wordt de landbouw van de toe-
komst, hoe kunnen ze daarnaartoe werken?”, 
vertelt Siem Vlaanderen, docent Natuur- 
inclusieve Landbouw. Vlaanderen werkt bij 
projectorganisatie Wij.land en kan daar-
door putten uit kennis en voorbeelden uit de 
praktijk. Hij verzorgt voor tweedejaars mbo 
Melkveehouderij twee opeenvolgende mo-
dules: eerst over kringlooplandbouw, daarna 
verdieping over natuurinclusieve landbouw.

O N D E RW IJ S
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En ga je succesvol aan de slag met die bodem? 
Vlaanderen vervolgt: “We hebben voorbeelden 
van een uitgeputte bodem die in ongeveer 
vijf jaar weer in balans is. Zo’n bodem geeft 
met minder input eenzelfde en soms betere 
productie. Dit gaat niet zonder vallen en 
opstaan. Bij Wij.land werken en experimenteren 
we samen met boeren om uit te zoeken wat het 
beste past bij hun bedrijf.”

Partners als Van Hall Larenstein, Wij.land en De Lieuw zijn aangesloten bij Biodivers 
Perspectief, het programma in Noord-Holland voor natuurinclusief leren en ondernemen.

Masterclass

Geïnteresseerd in een masterclass Bodem?  
Met onder andere Theo Mulder, Siem Vlaanderen e.a. sprekers.

Datum:  
3 februari 2023 van 14:00 uur tot 16:00 uur, inloop om 13:30 uur.

Locatie:
Vonk Alkmaar.

Geef je op via Biodivers Perspectief. 

Aanmelden voor de masterclass kan via deze link*.
Aanmelden kan tot 25 januari 2023.

* https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jokmGJu0OEi3JECLZoijS1ESViieYstImQW6oCfpsapUOFQ3NkFDRUNWSUlXMDM2TUVZR0ZFRzFRVC4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jokmGJu0OEi3JECLZoijS1ESViieYstImQW6oCfpsapUOFQ3NkFDRUNWSUlXMDM2TUVZR0ZFRzFRVC4u

