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Ministerie van Economische Zaken 

Directie Agro en Natuurkennis (ANK) 

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

Postbus 20401 

2500 EK  Den Haag 

 

 

Geachte heer Berkelmans, 

 

In 2013 – 2014 heeft het ministerie van Economische Zaken een 

bemonsteringsprotocol voor vaste mest opgesteld, dat door de Commissie 

Deskundigen Meststoffenwet (CDM) is beoordeeld (Brief 14/N&M0015 van 13 februari 

2014).  In het concept-bemonsteringsprotocol werd onderscheid gemaakt tussen 

continu en niet-continu geproduceerde vaste mest. In de discussie over het protocol 

bleek dat ‘continue productie van dierlijke mest’ niet goed gedefinieerd was. In 

reactie heeft het ministerie van Economische Zaken aan de CDM gevraagd een notitie 

op te stellen waarin de vraag beantwoord wordt ‘hoe bij een continue productie van 

vaste mest een representatief monster verkregen kan worden en welke 

randvoorwaarden daarbij in acht genomen dienen te worden’.  

 

Ik heb het genoegen u hierbij de notitie ‘Bemonstering bij continue productie van 

vaste mest’ toe te sturen (zie bijlage bij deze brief). De notitie is opgesteld door Paul 

Hoeksma van WUR-Livestock Research en besproken met uw medewerker mw drs 

van Winden en met de voorzitter en de secretaris van de CDM. In de notitie wordt 

een definitie gegeven van ‘een continu productieproces’ en worden twee situaties 

onderscheiden, namelijk een continu proces resulterend in één eindproduct (één 

mestcode) en een continu proces resulterend in meerdere eindproducten (met 

verschillende mestcodes). Voor beide situaties zijn randvoorwaarden voor een 

zorgvuldige bemonstering beschreven.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

Prof.dr. Oene Oenema 
 
cc.  drs. R.P. van Brouwershaven, Directeur Directie Plantaardige Agroketens en 

Voedselkwaliteit 

Drs. Ing L. Oprel, ministerie van EZ, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag 

Mw. Drs. S. van Winden, ministerie van EZ, Postbus 20401, 2500 EK Den 

Haag 

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


