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Ministerie van Economische Zaken 

Directie Agrokennis  

t.a.v. de Directeur de heer ir. M.A.A.M. Berkelmans 

Postbus 20401 

2500 EK  Den Haag 

 

Geachte heer Berkelmans, 
 

 

Met genoegen bied ik u hierbij het rapport “Stikstof- en fosforexcretie van varkens, 

pluimvee en rundvee in biologische en gangbare houderijsystemen” aan, dat op uw 

verzoek is opgesteld, en door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) is 

besproken en geaccordeerd. In dit rapport wordt verslag gedaan van een analyse van 

de voederconversie, de stikstof- en fosfaatbenutting en de stikstof- en 

fosfaatexcreties van varkens, pluimvee en rundvee in biologische en gangbare 

houderijsystemen. De analyse vormt een onderdeel van de herziening van de 

diergebonden forfaits in bijlage D van de  Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Het 

rapport is informeel al eerder naar uw medewerkers gestuurd en op de website van 

de Commissie Deskundigen Meststoffenwet geplaats.  
 

Uit de analyse blijkt dat de berekende N- en P-excretie per dier per jaar hoger zijn bij 

biologisch gehouden dan bij gangbaar gehouden dieren. De verschillen zijn voor 

vleesvarkens circa 25%, voor zeugen met bijbehorende biggen circa 60 tot 75%, 

voor leghennen circa 17 tot 35%, voor vleeskuikens circa 62 tot 105%, en voor 

melkvee circa 12%. Diverse oorzaken liggen aan deze verschillen ten grondslag. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

Prof dr Oene Oenema 

Voorzitter Commissie Deskundigen Meststoffenwet 

 
 
cc.  ir. C. Lever, Directeur Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit 

dr.ir. M.H. Meijer, Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit 

ir. G.F. van Gemerden, Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit 

      dr.ir. G.L. Velthof (secretaris CDM) 


