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Dieren zijn onmisbaar in de eiwitketen, stelt Martin 
Scholten. ‘Dieren hebben de eigenschap dat zij ontoe-
gankelijke eiwitten in planten kunnen omzetten naar 
eiwitten die mensen kunnen nuttigen. Zij ontsluiten de 
voedingswaarde van planten die anders niet voor ons 
beschikbaar zou zijn. Dat is heel efficiënt.’
Scholten legt uit dat het gaat om restanten van plantaar-
dige productie: biomassa vol eiwitten. ‘Zo’n 60 procent 
van die eiwitten gaat niet de voedselketen in. We 

kunnen door het toevoegen van schimmels onverteer-
bare eiwitten beschikbaar maken voor vee. Voorbeeld: 
resten van rijststro worden door die behandeling net 
zo hoogwaardig als versgemaaid gras. We moeten dit 
soort ontwikkelingen omarmen omdat de arealen voor 
traditionele voedergewassen als mais en soja door de 
toenemende vraag naar voedsel schaarser worden. Ik 
denk dat over dertig jaar de grondstoffen van ons vee-
voer uit ruwe biomassa komen.’

‘Over dertig jaar komt al ons veevoer uit biomassa’

M
artin Scholten vloog afgelopen week-
end even heen en weer naar China. 
Ter gelegenheid van het Nederlandse 
staatsbezoek aan China was hij bij het 
bezoek van koning Willem-Alexander 

aan een Chinees proefbedrijf voor de melkvee-
houderij. 

Als algemeen directeur van de Animal Sci-
ences Group van Wageningen UR reist Schol-
ten de hele wereld over. Hij geeft lezingen over 
voedselzekerheid en de rol van dierlijke produc-
tie daarin. Scholten ziet dat de Nederlandse en 
Europese landbouw op achterstand dreigen te 
komen in vergelijking met de rest van de wereld. 

Waarom komen we op achterstand? 
‘We missen de snelheid om mee te bewegen. 
Nieuwe ideeën en technologieën worden niet 
snel opgepakt, terwijl dat in andere landen wel 
gebeurt.’

 
Wat betekent dat over twintig jaar?
‘Nederland behoort nu nog tot de wereldtop 
in agrarische productie. Het is de vraag of dat 
over tien of twintig jaar nog zo is. We exporteren 
nu ook kennis, maar het kan zijn dat Europese 
bedrijven over tien jaar kennis moeten importe-
ren.’

 
In Nederland is er toch volop innovatie? 
‘Nederland innoveert op de vierkante millime-
ter. We zijn bezig met verduurzamen, maar we 
doen dat door meer regels op te leggen. Daar-
mee leg je juist innovatie stil. We zijn te angstig 
voor nieuwe ontwikkelingen.’

 

Hoe kijkt u dan naar ontwikkelingen als de fosfaat-
rechten? 
‘Ammoniakuitstoot, fosfaatrechten, grondge-
bondenheid; het zijn allemaal middelen om 
hetzelfde doel te bereiken: het aantal dieren in 
Nederland te verminderen. Het wordt weliswaar 
niet zo benoemd, maar het is wel zo.’

Wat vindt u daarvan?
‘Het is maar de vraag of het verstandig is om 
minder dieren in Nederland te houden. Ook als 
we naar het grote plaatje, op wereldniveau, kij-
ken.
‘We moeten zoeken naar een balans in de kring-
lopen. Niet alleen in mineralen, maar juist van 
biomassa. Dat kan lokaal, maar ook interna-
tionaal gebeuren. Dieren zijn in die kringloop 
onmisbaar.’

 
Is het in Nederland niet erg vol met al die dieren? 
‘Als ik de vergelijking met China mag maken: 
daar wordt ook veel geproduceerd nabij steden. 
Voedsel voor de steden, noemen ze dat.
‘Nederland doet dat ook, want wij zitten mid-
den in een sterk verstedelijkt gebied. Het is dus 
logisch om veel te produceren op onze goede 
landbouwgrond.’

Hoe kijkt u tegen de mestproblematiek aan? 
‘De veehouderij wordt op dit moment begrensd 
door de hoeveelheid mest die we produceren. 
Dat is wat mij betreft te kort door de bocht. We 
bekijken mest als een afvalhoop van mineralen, 
maar mest biedt veel meer dan dat.’

Het zijn juist de mineralen waar het hele mestver-
werkingsstelsel en de bemestingsnormen op zijn 
gebouwd.
‘Met het verwerken van mest richten we ons op 
fosfaat en stikstof, maar juist de organische stof 
in mest is essentieel voor de bodemvruchtbaar-
heid. Het is het zonde dat juist die organische 
stof verloren gaat bij mestverwerking.
‘We vergeten dat het bodemleven enorm gesti-
muleerd kan worden door verse mest. Ik ken 
proeven waarbij mest gerijpt wordt tot de ideale 
mest om het bodemleven te voeden en bodem-
vruchtbaarheid op te bouwen.’

 

Voldoen de huidige bemestingsnormen nog wel?
‘De bemestingsnormen zijn een knellend kader. 
Veel landbouwgrond verschraalt en er komen 
steeds meer landbouwgronden die marginaal 
worden. We moeten meer investeren in mest 
om de organische fractie te benutten en het 
optimaal geschikt te maken voor bemesting van 
landbouwgrond.’

 
Wageningen UR zet in op efficiëntie in de landbouw. 
Varkenshouders werken efficiënt, maar halen nau-
welijks een inkomen uit hun bedrijf. Hoe verstandig 
is die voortdurende zoektocht naar efficiëntie? 
‘Efficiëntie is de hoeksteen, maar we kijken niet 
alleen naar onze eigen productie. Efficiëntie 
gaat om meer dan bedrijfgebonden kosten. Het 
gaat ook om maatschappelijke verwaarding van 
producten en een optimale positie in de eiwit-
keten.’
 
Wageningen UR investeert veel in haar relatie met 
China. Brengt u niet te veel kennis weg?
‘Die vraag krijg ik vaker. China heeft veel 
behoefte aan kennis en wij hebben die in huis. 
Dat is een mooi partnerschap. Als ik op de lange 
termijn bekijk: de Chinezen vragen naast ken-
nis vaak of Nederlandse agribusinessbedrijven 
te koop zijn. Chinezen houden van investeren.’

 
Waar moet de Nederlandse landbouw volgens u de 
komende tien jaar in investeren? 
‘In relaties met andere sectoren zoals de chemi-
sche industrie en de bedrijven die met robotise-
ring, IT en sensortechnologie aan de slag zijn. 
Daar liggen enorme kansen.
‘Daarnaast zie ik dat landen als Turkije en China 
investeren in biologische teelttechnieken. Dat is 
niet meer voorbehouden aan kleinschalige bio-
logische bedrijven. Die teelttechnieken zijn de 
basis voor hoe de landbouw er over dertig jaar 
uitziet in de wereld.’

‘De huidige bemestingsnormen 
zijn een belemmerend kader’
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‘Fosfaatrechten zijn 
bedoeld om het aantal 
dieren te verminderen’

‘Het is logisch voedsel 
te produceren nabij 
stedelijk gebied’

‘Nederland moet niet minder dieren 

gaan houden’, zegt algemeen direc-
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over dertig jaar komt alle veevoer 

uit biomassa, stelt hij. Daar ligt de 

toekomst. Niet in verduurzaming dat 

gepaard gaat met knellende regels.  

Arno De Snoo

INTERVIEW


