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Ook bodem verdient 
'suppletie1 

Bijvoorbeeld i n de vorm van steenmeel 

De verarming van onze bodem is één van de argumenten om de dagelijkse voe
ding aan te vullen met voedingssupplementen. Maar waarom geven we de bodem 
eigenlijk geen 'supplement'? Het is technisch mogelijk, met steenmeel. 

SdcüiMW blijft rtcUter 

Uit de grafieken van het 'Steenmeelproject Veenko-
oniën' blijkt dat door steenmeelgebruik de gewassen 

rijker worden aan (sporen)elementen. Alleen sele
nium blijft achter. Dat is een serieus aandachtspunt. 
De dagelijkse inname van selenium is immers laag 
in Noordwest-Europa. Hoofdoorzaak is de geringe 
aanwezigheid van het essentieel spoorelement in de 
grond, waardoor producten afkomstig van land- en 
tuinbouw en veeteelt weinig selenium bevatten. 
Hoe belangrijk het sporenelement selenium is voor de 
gezondheid, wordt onder meer geïllustreerd door een 
onderzoek uit 2004. 4 Onderzoekster dr. Elizabeth 
Jacobs van het Arizona Cancer Center verzamelde 
gegevens van drie studies naar dikkedarm- en endel
darmkanker. Deze onderzoeken betroffen in totaal 
1763 personen. Al deze deelnemers hadden recent 
een adenoom (gezwel) laten verwijderen. Uit de 
gegevens kon het effect van selenium op de ontwik
keling van nieuwe op kanker verdachte poliepen wor
den bepaald. De deelnemers aan de studies met de 
hoogste seleniumconcentraties in het bloed hadden 
34% lager risico op het ontwikkelen van een nieuwe 
tumor in de dikke darm vergeleken met deelnemers 
met de laagste seleniumconcentraties. 

Wat het 'knutselvoedsel' van de voedingsindustrie 
doet voor onze voedingstoestand, dat doet kunstmest 
voor de 'voedingstoestand' van de bodem. Verrassend? 
Nee, niet echt. Justus von Liebig (1803-1873), uitvin
der van de kunstmest, wees al op de gevaren van aan
houdend gebruik. Een bekende uitspraak van hem: 'Als 
de bodem gebrek heeft aan minerale bestanddelen dan 
geven ammoniumzouten als meststof hetzelfde effect 
als brandewijn op arme mensen om hun werkkracht te 
verhogen'. In beide gevallen is uitputting immers het 
gevolg. 
Kunstmest bevat vrijwel uitsluitend kalium, stikstof en 
fosfor. Een vooruitstrevende boer voegt hieraan uit 
noodzaak zo nu en dan magnesium toe, maar dat is het 
dan wel. Geen wonder dat de grond op deze manier 
arm wordt aan selenium, zink, chroom en mangaan, 
om maar een paar voedingsstoffen te noemen. Eenzij
dig kunstmestgebruik mergelt de bodem uit en kan zo 
resulteren in een toename van plantenziekten en ge
breksverschijnselen bij dieren én mensen. Als bijvoor
beeld koeien moeten grazen op verarmde gronden, 
gaat dat niet alleen ten koste van hun gezondheid. Het 
heeft ook consequenties voor de kwaliteit van hun 
melk en vlees. 

ONVERWEERD GESTEENTE 
In de afgelopen decennia is de hoeveelheid vitamines 
en mineralen in de zogeheten vollegrondsgroente, zo
als bloemkool, andijvie en wortelen, fors teruggelopen. 
Soms zelfs met meer dan 50%. De gegevens zijn 
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afkomstig van biologische organisaties, maar de Uni
versiteit Wageningen sluit zich hier voorzichtig bij aan 
door te stellen dat het injecteren van de bodem met 
mest de samenstelling van het bodemleven schaadt. 
Zoals gezegd: het is een belangrijk argument ten gun
ste van voedingssuppletie. Maar strikt genomen is dit 
slechts één oplossingsrichting. Als gewassen en dieren 
te weinig voedingsstoffen leveren omdat de bodem 
verarmd is, is het immers ook denkbaar om een 'sup
plement' te geven aan de bodem. De vraag is dan wel: 
is dit technisch mogelijk? En: bestaat er al ervaring met 
deze aanpak? 
Op beide vragen is het antwoord een volmondig 'ja'. 
Het ei van Columbus heet: 'steenmeel', een verzamel
naam voor gemalen vulkanische gesteenten. Onder 
natuurlijke omstandigheden vindt de aanvoer van 
vruchtbare bodemmineralen plaats door gletsjers 
(gletsjermelk), vulkanen (vulkanische as) en rivieren 
(sediment). Voor de Nederlandse situatie is steenmeel 
goed te vergelijken met het keileem dat in de ijstijden is 
afgezet en het vruchtbare sediment dat (vroeger) door 
de rivieren werd afgezet bij overstromingen. Sediment 
is verweerd gesteente, steenmeel is gemalen onver-
weerd gesteente. Na het aanbrengen van steenmeel 
in de bodem treedt versnelde verwering op waarbij 
minerale voedingsstoffen vrijkomen voor het gewas. 

SPORENELEMENTEN 
Ons lichaam heeft mineralen als calcium, magnesium, 
kalium, fosfor, natrium, zwavel en silicium in relatief 
grote hoeveelheden nodig. Deze mineralen helpen 

talloze belangrijke processen in het lichaam te regu
leren, waaronder hartslag, waterbalans en het functi
oneren van zenuwen en spieren. Daarnaast heeft het 
lichaam nog behoefte aan de volgende mineralen: ijzer, 
zink, koper, mangaan, chroom, jodium, selenium, fluor 
en molybdeen. Maar slechts in zeer kleine hoeveelhe
den. Deze mineralen worden daarom ook spoorele-
menten of sporenelementen genoemd. 
Een van de voordelen van steenmeel is dat het de 
bodemvruchtbaarheid weer op peil brengt met een 
natuurlijke variatie van onder meer spoorelementen. 
Mineralen, met name spoorelementen, verdwijnen 
door zure regen en door bemesting die de bodem 
verzuurt. Ook verbetert steenmeel de bodemstructuur 
en het watervasthoudend vermogen van de bodem. 
Daarnaast legt steenmeel het broeikasgas C 0 2 vast. 

f ï l JNSTIC iF F R V A R I N f ï ' - N 
In Noord-Nederland zijn de afgelopen jaren gunstige 
ervaringen opgedaan met steenmeel afkomstig uit 
Duitse en Oostenrijkse mijnen. Het is na te lezen in de 
eindrapportage van het driejarige 'Steenmeelproject 
Veenkoloniën', dat afgelopen april is verschenen.1 

In totaal deden acht akkerbouwers en veehouders mee 
aan het project. De opbrengst van aardappelen, gerst, 
tarwe, maïs en grasland verbeterde op vrijwel al hun 
percelen. Tegelijk bleek de oogst in veel gevallen rijker 
aan zetmeel, eiwit en voedingsstoffen. Bert Carpey, 
één van de onderzoekers, pleit dan ook voor bredere 
toepassing van steenmeel. 'De afgelopen zestig jaar 
hebben we veel genomen van onze grond met eenzij-
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dig kunstmest', zei hij begin dit jaar in Veldpost.2 'Voor 
vitale bodems is reparatie nodig.' 

I '20% lager dan in 
de tijd van onze 
voorouders' 

Eerder zei hij al: 'We hebben de afgelopen jaren van 
het kapitaal geleefd en niet van de rente. Je kunt niet 
met een auto blijven doorrijden zonder onderhoud bij 
de garage.'3 Wat door slijtage niet in de bodem zit, kan 
niet in de gewassen en in de voeding zitten. 'Daardoor 
is de hoeveelheid magnesium in producten tegenwoor
dig 20% lager dan in de tijd van onze voorouders', 
aldus Nieuwe Oogst. 

'GEITEN WOLLENSOKKENSPUL' 
Veldpost liet begin dit jaar ook een van de deelnemers 
aan het noordelijke steenmeelproject aan het woord: 

Harm Migchels uit Onstwedde, die een gemengd 
bedrijf heeft met 70 hectare akkerbouw en honderd 
melkkoeien. Voor Migchels was meer aandacht voor 
sporenelementen in zijn zelfgeproduceerde ruwvoer 
het begin van steenmeelgebruik: 'Met mijn voerleve-
rancier Harry Eckhardt sprak ik over meer weerstand 
en betere immuniteit bij het vee. Omdat er wat kleine 
mineralen ontbreken in het kuilvoer, begon ik met het 
geven van sporenelementen in de teelt. Als het gewas 
gezonder is en de koeien ook, dan komt dat uit de 
basis: de gewasteelt en de bodem. Harry zei dat steen
meel goed was om de bodem in balans te brengen en 
zo ben ik mee gaan doen.' 2 

Migchels raakte enthousiast en denkt dat het steen
meel 'nieuwe balans' heeft gebracht in zijn grond. Hij 
beschouwt steenmeel als een waardevol product, dat 
niet zomaar mag worden weggezet als 'geitenwollen-
sokkenspul'. 
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