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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, 
 

 

Op uw verzoek heeft een ad hoc werkgroep van de Commissie Deskundigen 

Meststoffenwet (CDM) de risico’s geïnventariseerd en beoordeeld voor de gezondheid 

van mens, dier en milieu van huidige en in de toekomst mogelijke praktijken van 

bemesting met zwavelhoudende (mest)stoffen in de landbouw. Daarenboven heeft de 

werkgroep maatregelen ter vermindering van de risico’s geïnventariseerd en 

beoordeeld. De leden van de werkgroep waren dr. S. Boekhold (Technische 

Commissie Bodem), ir. D. Fraters (RIVM), dr. W. Bussink (NMI), ir. P. Ehlert (Alterra, 

Wageningen UR) en dr. G.L. Velthof (secretaris CDM). De bevindingen van de 

werkgroep zijn samengevat in bijgevoegde notitie “Bemesting met zwavelhoudende 

meststoffen”.  

 

De CDM-werkgroep adviseert om: 

 Meer voorlichting te geven over landbouwkundige en milieukundige aspecten 

van het gebruik van zwavelhoudende afval- of reststoffen in de landbouw.  

 Versterkt in te zetten op andere opties dan het aanzuren van mest met 

zwavelzuur voor de beperking van ammoniakemissie. 

 In te zetten op een aangepast bodembeheer met andere meststoffen dan 

gips voor het verbeteren van de bodemstructuur. 

 Regelgeving in te voeren gebaseerd op maximale zwavelgiften indien 

aanzuren van mest als emissiearme techniek wordt aangewezen.  

 Het regelmatig evalueren van trends van sulfaatconcentraties in grond- en 

oppervlaktewater en van het gebruik van zwavelhoudende meststoffen in de 

landbouw.  

 

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 

mw. dr. M. Meijer, Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit 

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


