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Dat stelt de nieuwbakken directeur/bestuurder van het NCM, Jan 
Roefs. Hij trekt sinds begin dit jaar de kar om het kenniscentrum 
van de grond te krijgen. Activiteiten van het Projectbureau Lokale 
Mestverwerking (PLMV) en de op export van mestproducten  
gerichte werkzaamheden van Bureau Mestafzet (BMA) worden  
ingebed in de NCM-taken. Dat is slechts één onderdeel uit het Plan 
van Aanpak met een begroting voor de komende drie jaar. 

NCM is blanco gestart?
“Jarenlang is gesproken over het opzetten van een onafhankelijk 
mestexpertisecentrum. De evenknie in België draait al ruim twee 
decennia. En dat is een doorslaand succes. In Nederland is een 
flinke slag te maken in het delen van kennis en het samenwerken 
bij het verwerken en verwaarden van mest. Van intenties omzetten 
in actie is het steeds niet gekomen. Nu is het eindelijk zo ver omdat 
verschillende krachtige organisaties hun nek uitsteken. Het NCM is 
dus helemaal op nul begonnen.”

Welke partijen staan er achter?
“Op dit moment zijn het ministerie van LNV, de provincies Noord-
Brabant, Limburg, Overijssel en Gelderland, LTO Nederland, de 
Producentenorganisatie Varkenshouderij POV, de mengvoerbranche 
Nevedi en de vleesverwerkende sector COV al aangehaakt. Maar we 
zijn ook in gesprek met andere partijen, zoals de Nederlandse Zui-
velorganisatie NZO en loonwerkersorganisatie Cumela Nederland.”

De begroting is jaarlijks zo’n € 400.000. Zijn de financiën rond? 
“Daar werken we volop aan, maar het belangrijkste signaal is dat 
LNV de komende drie jaar een kwart van de jaarraming voor haar 

Jan Roefs zet het Nederlands Centrum Mestverwaarding stevig op de kaart 

Mest nog lang niet
hét bruine goud!

rekening gaat nemen. Dat betekent dat LNV-minister Schouten echt 
wel wil ondersteunen bij het circulair maken van de veehouderij 
omdat het een economisch belangrijke pijler is. En datzelfde geldt 
voor de provincies die de komende drie jaar gaan bijdragen. 
Brancheorganisaties bulken uiteraard niet van het geld, maar steken 
hun nek ver uit om het NCM mee mogelijk te maken.”

Bundelen van krachten is broodnodig?
“Ja, dit is echt zeer gewenst. Ik merk dat er een behoorlijke versnip-
pering is, zowel aan de kant van het bedrijfsleven, als in het aantal 
meningen en ideeën dat er leeft, als ook in het aantal onderzoeken 
en andere projecten. Deze lopen grotendeels langs elkaar en er  
is ook geen duidelijk overzicht van wat er in het verleden zoal is  
gedaan. Wat dat betreft kunnen we veel leren van onze Belgische 
collega’s, die al 20 jaar hun Vlaams Coördinatiecentrum voor 
Mestverwerking – het VCM – hebben. Meer coördinatie en samen-
werking is nodig om geld beter te besteden, om innovatiever te zijn. 
Ook verneem ik vaak dat er behoefte is aan een centraal aanspreek-
punt waar informatie kan worden gehaald en waar knelpunten 
kunnen worden gedeeld. Deze behoefte bestaat bij ambtenaren van 
diverse overheden, bij ondernemers en bij tal van andere personen.” 

Jouw drive?
“De landbouw en meer specifiek de veehouderij en nog specifieker 
mest zijn cruciaal voor de ontwikkeling naar een circulaire econo-
mie. De landbouw is zeer belangrijk en waardevol voor Nederland, 
maar voor een blijvende ‘licence to be’ moeten we deze omslag ma-
ken. Kort gezegd is het een morele plicht om zorgvuldig om te gaan 
met schaarse mineralen als fosfaat en kalium. Daarnaast moeten 

Eén centraal aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met het verwerken van mest en het 
verwaarden van mestproducten. Met dat doel is op 1 januari 2018 het Nederlands Centrum voor 
Mestverwaarding (NCM) opgericht. “Wij leveren op vele fronten onafhankelijke ondersteuning.”
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we problemen als commotie onder de bevolking en belasting van 
oppervlaktewater tackelen. Hiervoor is samenwerking, innovatie en 
een oriëntatie op bijvoorbeeld een weerbare bodem en een kring-
looplandbouw nodig. Het NCM is een middel om dit te bereiken.”

Is er al iets concreets opgestart?
“De jaarlijkse inventarisatie van de beschikbare mestverwerkings-
capaciteit in Nederland die PLMV en BMA samen uitvoerden, wordt 
nu door ons opgepakt. Wel gaan we daarin verdieping aanbrengen 
door in gesprek te gaan met mestverwerkers. We evalueren en 
vragen naar hun visie en tegen welke knelpunten ze nog steeds 
aanlopen. We zijn dienstbaar.”

Ook al grensoverschrijdend bezig?
“Met het VCM hebben wij een gezamenlijk onderzoeksproject 
ingediend over de verdere verwerking van de waterige fractie na 
mestscheiding. Dat samenwerkingslijntje is gelegd. Wat betreft het 
verkennen van afzetmarkten ben ik al met een delegatie op pad  
geweest naar Roemenië en Tsjechië. Akkerbouwers in die EU- 
landen zijn potentiële afnemers van geschikte mestproducten.”

Wat is NCM vooral niet?
“Wij zijn geen commercieel onderzoeks- en adviesbureau en geen 
lobbyclub voor belanghebbende partijen in de mestketen. Ook 
investeerder in verwerkingsinstallaties zijn we niet. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor het oplossen van het mestprobleem: dat moet 
de dierlijke productieketen zelf doen.”

Waar staat NCM wel voor?
“Een onafhankelijk kenniscentrum voor mestverwerking en valo-
risatie van organische mestproducten. Dat begint met het verza-
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melen van rapporten en er een heldere boodschap van maken die 
publiekelijk beschikbaar is via mestverwaarding.nl. Mensen kunnen 
aankloppen voor informatie of het droppen van knelpunten. Op ba-
sis van deze knelpunten en onze visie stellen we in overleg met de 
belanghebbende partijen een innovatieprogramma op, van waaruit 
we projecten opstarten. Ook gaan we de sector helpen door bijvoor-
beeld marktverkenningen te doen of te helpen bij nieuwe projecten. 
En we pakken de jaarlijkse inventarisatie van mestverwerking op.”

Waar staat NCM over drie jaar?
“Ik hoop dat mensen ons dan weten te vinden en dat we ons nut 
hebben bewezen. Een partner zijn die ertoe doet in de mestver-
waardingsketen: partijen samenbrengen, stimuleren om samen te 
werken en ondersteunen bij het koppelen met andere sectoren die 
organische meststoffen op de markt brengen. Daarnaast willen we 
dat er veel meer dan nu een gezamenlijke stip aan de horizon is 
waar we naar toe moeten, zowel op boerderijniveau als in samen-
werkingsverbanden. Alles met het doel om mest weer te laten zijn 
wat het in feite is: een waardevol product dat onder andere nodig 
is om planten te voeden. Overigens zonder naïef te zijn, want mest 
is nog lang niet het bruine goud. De jaren vliegen snel voorbij. Het 
VCM deed er zeven jaar over om dé mestautoriteit te worden.”

Stimulerend 
Volgens Jan Roefs willen de provincie Noord-Brabant en 
de landelijke overheid de (intensieve) veehouderij abso-
luut niet uit Nederland verjagen. “Ze zetten stimulerend 
beleid en euro’s in om de sectoren verder te helpen. 
Verduurzamen in plaats van saneren. Overheden staan 
aan de lat om de maatschappij te dienen. Agrarisch 
Nederland dient zich in te spannen om te voldoen aan 
Nederlandse en Europese richtlijnen.”

Roefs zet in op meer ontwikkelingsruimte 
voor mestverwerking op de boerderij.
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