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In pre-modern agric ulture, a lot of attention was
paid to the co ll ection and reuse of urban nutrients as fertiliser. 1 Bes id es the reuse of residual
products from the industrial sector such as
as hes from soap-mak ing compan ies or s lops
from distilleries, urban waste flows of organic
nutrients were also actively traded: food residues
from the markets, tree leaves, street litt er, as hes
from wood burning, animal manure and human
manure in so lid and liquid form.These urban
waste flows did not straightforward ly end up in
the food-producing cou ntrysid e. Up to the
mid-nineteenth century, numerous Flemis h and
D ut ch citi es had a wide variety of infrastr ucture
to get the urban manure systems organised:
from portable night so il barrels or night workers
draining cessp its in the city centre to urban
composting plac;:es, waste quays and manure
boats to municipal -cesspoo l infrastructure along
waterways and railways where urban manure
was deposited and co ll ected by farmers.
Th is fascinating hi story of the urban manure
system is often misperceived as a perfectly
closed nutrient cycle between the hungry city
and the food-producing countryside, with the
nutrients extracted from the soi l in the form of

food finally return in g in the form of manure.
This naYve image pops up quite regularly in discussion s about urban metabolism. Yet thorough hi storical research raises many objections to the
all eged circu lar nature of the historical urban
manure systems. 2For example, only a fraction of
all urban nutrients was recycled, and far from all
cit ies recycled these waste streams in their own
hinterland. F urthermore, the whole idea of establishing a stab le, closed nutrient cycle in which
so il depletion definitely belongs to the past does
not make sense from an eco logi ca l point of view.
Epistemo logica l Rift
Even though the im age of a perfectly closed
nutrient cycle is in correct, the urban manure
system sheds an int erest ing light on the history
of urban metabolism and especia lly on the metabolic rift between city and countryside. In this
context it is crucia l not to understand the metabo li c rift purely as a broken material flow of
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In de premoderne landbouw ging veel aandacht
naar de in zame ling en het hergebruik van
stede lijke nutrienten als meststof. 1 Naast re stproducten uit de nijverheidssector zoals as
uit zeepz ieder ij en of spoe ling van sto ker ijen
werd er ook act ief gehandeld in organische afvalstromen uit de stad: voedselresten van de
markten, boombladeren, zand en ander straatveegsel, as van houtverbrand ing, dierlijke
mest, en niet in het minst ook menselijke mest
in vloeibare en vaste vorm. Deze stede lijke
afva lstromen geraakten uiteraard niet zomaar
op het voedselproducerende platteland , Tot het
midden van de negentiende eeuw beschikten
talrijke Vlaamse en Nederlandse stede n over een
grote variatie aan infrastruct uur om de stadsmeststelsels georganiseerd te krijgen: van
draagbare beertonnen, of nachtwerkers die de
beerputten van de binnenstad leegsc hepten,
via stede lijke composteringsplaatsen, afva lkaaien en beerschippers, tot gemeentelijke beerputinfrastructuur lang s water- en spoorwegen
waar stadsmest werd afgezet en vervolgens
opgehaald door landbouwers.
Aan deze boeiende geschiedenis van het
stadsmestste lse l kleeft een vrij na'i'ef bee Id van
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een perfect ges loten nutrientenkringloop tussen
de hong er ig e stad en het voedselproducerende
ommeland, waarbij de nutrienten uit het voedsel
voor de stad weer terugkeren naar de bode ms
waaraan ze ee rd er werden onttrokken. Dit bee Id
wordt in discussies over het stede lijk metabolisme met en ig e regelmaat opgerakeld. Uit grondig
historisch onderzoek blijkt echter dater heel
wat kanttekeningen geplaatst moeten warden bij
het vermeende circulaire karakter van de stadsmeststelsels.2 Zo werd slec ht s een fractie van
de stedel ijke nutrienten gerecyc leerd , en werd
de ing ezame ld e stadsmest lang niet overal in het
eigen achterland gebruikt. Ook vanuit eco logi sc h
oogpunt is het id ee van een stab iele, gesloten
nutrientenkringloop die bodemuitputting de wereld
uit helpt, weinig steekho udend.
Ep istemo logi sc he breuk
Ook al klopt de ge·,dealiseerde circul aire lez ing
met volmaakte nutrientenkringlopen ni et, toch
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