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Steenmeel moet
zich nog bewijzen

Gemalen
gesteente moet
vruchtbaarheid
grond verbeteren

Aan Dirk van er Meulen

,,Dat valt inderdaad tegen hè?”, ver-
klaart mineraloog en steenmeeldes-
kundige Huig Bergsma in de be-
drijfsloods van het akkerbouwbe-
drijf van de maatschap Schrör in
Musselkanaal. Hij had net de lofzang
gezongen over de grote voordelen
van dit gemalen vulkanische ge-
steente als minerale meststof toen
hij de oogstgegevens publiceerde
van proefpercelen suikerbieten op
dit Veenkoloniale bedrijf. Die vielen
zo’n 10 procent lager uit dan de
gangbaar bemeste percelen.

Bergsma gaf ook meteen de ver-
klaring voor de tegenvaller. Hij trok
daarbij de vergelijking met een vege-
tariër die na vele vleesloze jaren een
forse biefstuk verorbert. ,,Zijn dar-
men zullen dat in eerste instantie
niet aankunnen. Zo is het ook met
steenmeel. De bodem moet er nog
aan wennen. We hebben waarschijn-
lijk te veel steenmeel gebruikt.”

MUSSELKANAAL Steenmeel moet
de redding worden van de intensie-
ve gangbare landbouw, maar de re-
sultaten zijn tot nu toe geen onver-
deeld succes.

Die ervaring is ook opgedaan bij
een steenmeelproject bij vier melk-
veebedrijven in de Friese gemeente
Dantumadiel. Op twee bedrijven is
de grasopbrengst wel gestegen, bij
de twee andere bleef ze stabiel.

De mineraloog is ervan overtuigd
dat de landbouw op de zand- en
veengronden op termijn niet zonder
steenmeel kan om de vruchtbaar-
heid in de benen te houden. Op deze
akkers wordt nu vaak kalk gestrooid
om de zuurgraad van de bodem op
niveau te houden. Dat stuwt de op-
brengsten, maar het heeft ook een
nadeel: het organische stofgehalte
in de bodem wordt versneld afgebro-
ken.

,,Het is een soort pepmiddel waar-
door je op termijn meer meststoffen
nodig hebt.” Steenmeel heeft als
voordeel dat er minder van nodig is
en dat het tal van essentiële sporen-
nutriënten bevat als mangaan, ko-
per en zink.

Ook Suiker Unie is nauw betrok-
ken bij het steenmeelproject. Het
suikerconcern voorziet een groeien-
de suikermarkt als in 2017 de Euro-
pese suikerquotering afgeschaft
wordt. Die extra suiker moet komen
van een areaaluitbreiding, maar ook
van een nog hogere opbrengst per
hectare, verklaarde buitendienstma-
nager Peter Roelfsema. Suiker Unie
denkt dit te bereiken met precisie-
landbouw. ,,Maar we staan ook open
voor dit soort projecten’’, verklaarde
Roelfsema.

Een belangrijke leverancier van
steenmeel is Agriton in Noordwolde.
Volgens een medewerker gebruiken
al tal van melkveehouders het gema-
len vulkanische gesteente. ,,Ze heb-
ben de uitkomsten van deze experi-
menten niet nodig. Monsters van
gras en kuil tonen overduidelijk aan
dat de nutriëntengehaltes toene-
men en bodem en vee gezonder wor-
den.”

Crisis economie woedt voort

¬ Boeren laten zich in Musselkanaal informeren over steenmeel. Harry Tielman


