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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 22 oktober 2018 – 5 november 2018 
 
 
(KUNST)MEST 

Mestexpert Wim Kromwijk: luister naar de akkerbouwers - 23-10-2018 

De Boerderij: 
Veehouders verwachten veel van mestverwerking en mineralenconcentraten en lobbyen tegen kunstmest. 
Mestexpert Wim Kromwijk geeft tegengas. 
Wim Kromwijk loopt al heel lang mee in de mestwereld en heeft een enorme kennis op dit terrein. Volgens hem 
worden keer op keer denkfouten gemaakt. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2018/10/Mestexpert-Wim-Kromwijk-luister-naar-de-
akkerbouwers-349635E/ 
 

Bouw mestfabriek Greenferm eind dit jaar van start - 29-10-2018 

Nieuwe Oogst: 
De bouw van mestverwerkingsfabriek Greenferm in Apeldoorn gaat definitief door. De bouw gaat rond de 
jaarwisseling van start. 
 
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/10/23/bouw-mestfabriek-greenferm-eind-dit-jaar-van-start 
 

Experiment in Sint Isidorushoeve moet van koeien kunstmestproducenten maken - 29-10-
2018 

RTV Oost: 
Kringlooplandbouw is het toverwoord als het gaat om de toekomst van de landbouwsector. Maar voor veel 
boeren levert het vooral vraagtekens op. Melkveehouder Lansink uit Sint Isidorushoeve wil niet wachten: 
vandaag is hij begonnen aan een experiment dat van zijn koeien kunstmestproducenten moet maken. 
 
https://www.rtvoost.nl/nieuws/300711/Experiment-in-Sint-Isidorushoeve-moet-van-koeien-
kunstmestproducenten-maken 
 

Groot Zevert vraagt gelijk speelveld bodemverbeteraars - 05-11-2018 

Nieuwe Oogst: 
Mineralenverwerker Groot Zevert uit het Gelderse Beltrum doet een oproep aan de politiek om 
bodemverbeteraars uit verwerkte dierlijke mest dezelfde status te geven voor de mestboekhouding als compost. 
 
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/11/01/groot-zevert-vraagt-gelijk-speelveld-bodemverbeteraars 
 
FOSFAAT 

Koper wacht af bij dalende prijs fosfaatrecht - 23-10-2018 

De Boerderij: 
Handelaren en bemiddelaars merken wel op dat het relatief rustig is in de handel met fosfaatrechten. Het aanbod 
aan rechten is iets ruimer dan een paar weken terug en dat zorgt ervoor dat de prijs iets daalt. Zij die nog willen 
(of moeten) kopen wachten of in de hoop op een verdere daling van de prijs. 
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https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2018/10/Koper-wacht-af-bij-dalende-prijs-fosfaatrecht-
349692E/ 
 

Extra aanvoer organische stof op melkveebedrijf overbodig - 29-10-2018 

Melkveebedrijf:  
Vanuit diverse ondernemers krijgt de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) vragen over 
het nut van compost en andere organische meststoffen. Meestal zijn deze niet nodig op melkveebedrijven, omdat 
ze met eigen mest en het grasland voldoende organische stof aanvoeren. 
 
https://www.melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/2018/extra-aanvoer-organische-stof-op-melkveebedrijf-
overbodig/b24g4c46o4203/ 
 

Ministerie maakte fouten in verdeling fosfaatrechten - 05-11-2018 

NRC: 
Nederlandse melkveebedrijven moeten zich sinds begin 2018 houden aan toegekende ‘rechten’ voor 
mestproductie. Die rechten blijken niet zorgvuldig te zijn verdeeld. 
 
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/02/ministerie-maakte-fouten-in-verdeling-fosfaatrechten-a2753684 
 

NITRAATRICHTLIJN 

Schouten koppelt 60 miljoen euro uitgaven aan zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn - 29-
10-2018 

AgriHolland: 
In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 
informatie over de nadere invulling van de enveloppe ‘Natuur en waterkwaliteit’ ten behoeve van het zesde 
actieprogramma Nitraatrichtlijn. Hier is 60 miljoen euro van de aanvullende post voor toegevoegd aan de 
begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=206980 
 
LANDBOUW 

Kringlooplandbouw, maar hoe dan? - 01-11-2018 

De Boerderij: 
Circulaire economie. Kringlooplandbouw. Daar draait het om in de landbouwvisie van minister Schouten. Mooie 
woorden, maar hoe ziet dat eruit? Minder kunstmest lijkt een eerste stap. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2018/10/Kringlooplandbouw-maar-hoe-dan-352792E/ 
 

Debat Landbouwvisie, gesprek met Carola Schouten - 01-11-2018 

De Boerderij: 
Op maandagavond 5 november organiseert Boerderij in samenwerking met de vakbladen Pluimveehouderij en 
Groenten&Fruit een debat rondom de nieuwe landbouwvisie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. Een unieke kans om live je vragen te stellen aan minister Schouten. 
 
https://www.boerderij.nl/debat?cmpid=ILC|Event|C3_contentmarketing|in-article|in-article|debat 
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STIKSTOF 

Gerd-Jan de Leeuw: stikstof kun je opnieuw produceren - 05-11-2018 

De Boerderij: 
Een gesloten kringloop is mooi, maar niet altijd het hoogste doel. Dat is de visie van Gerd-Jan de Leeuw, 
manager bij pluimveemestcentrale BMC Moerdijk, op de circulaire economie. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2018/10/Gerd-Jan-de-Leeuw-stikstof-kun-je-opnieuw-produceren-
353281E/ 
  

Agrifirm: 'Ruw eiwitgehalte in biologische graskuilen aanzienlijk lager dan vorig jaar' - 05-
11-2018 

AgriHolland: 
De voederwaardeanalyse van de graskuilen van biologische veehouderijbedrijven die Agrifirm begeleidt 
weerspiegelen de groeiomstandigheden van het afgelopen jaar. Door het koude voorjaar kwam er weinig stikstof 
vrij uit de bodem en was het gewas volledig aangewezen op de beschikbare stikstof uit drijfmest.  
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=207195 


