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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, 
 
Op uw verzoek heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) een advies 
opgesteld over de verschillen tussen vaste mest en potstalmest en de implicaties 
daarvan voor de forfaits in bijlage D van de Uitvoeringregeling van de Meststoffenwet 
(URM)”.  
 
In Nederland wordt tegenwoordig circa 95% van de mest van rundvee en varkens 
verzameld als dunne mest (drijfmest), en circa 5% als stalmest (vaste mest). Vóór 
1960 lagen die percentages andersom; toen werd hoofzakelijk stalmest verzameld.  
 
Bij stalmest wordt onderscheid gemaakt tussen potstalmest en grupstalmest. 
Potstallen komen voor in de biologische veehouderij (rundvee en varkens), 
geitenhouderij, pluimveehouderij, schaapskooien en paardestallen. Grupstallen 
komen steeds minder voor. Potstalmest en grupstalmest verschillen in de 
hoeveelheid strooisel die is bijgemengd, in de hoeveelheid urine die wordt 
geabsorbeerd, en in de wijze waarop de mest wordt verzameld en bewaard.  
 
De verschillen in strooisel en in de wijze van mestverzameling en bewaring zouden in 
theorie tot verschillen in samenstelling kunnen leiden. Potstalmest bevat meer 
strooisel en gasvormige stikstofverliezen zijn groter uit potstallen dan uit stalmest die 
in de buitenlucht wordt bewaard. De beschikbare analyseresultaten geven echter aan 
dat de gemiddelde verschillen in samenstelling tussen grupstalmest en potstalmest 
van rundvee klein zijn en dat de variatie groot is binnen een mestsoort.  
 
De CDM adviseert op basis van deze analyse om geen onderscheid te maken tussen 
potstalmest en grupstalmest (of tussen potstalmest en vaste mest) in Bijlage D 
(Diergebonden forfaitaire gehalten) van de URM binnen de categorie vaste mest 
(stalmest).  
 
 
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 (PAV) 
dr. Ir. M.H. Meijer, ministerie van EZ, directie PAV 

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