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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 24 september – 8 oktober 2018 
 
 
(KUNST)MEST 

Kunstmestkorrels uit rioolwater gratis voor Amersfoorters - 08-10-2018 

De stad Amersfoort: 
De rioolwaterzuivering van waterschap Vallei en Veluwe stelt op de Dag van de Duurzaamheid, 
woensdag 10 oktober, uit rioolwater geproduceerde kunstmestkorrels gratis beschikbaar voor 
inwoners uit Amersfoort en omstreken. Tussen 10.00 en 14.00 uur is iedereen welkom aan 
de Neonweg 30 in Amersfoort. 
 
https://destadamersfoort.nl/lokaal/kunstmestkorrels-uit-rioolwater-gratis-voor-amersfoorters-493924 
 
STIKSTOF 

Europese Commissie sluit derogatie voor stikstofnorm op gewasniveau niet uit - 08-10-
2018 

AgriHolland: 
Het verlenen van een derogatie op gewasniveau waarbij de bemestingsnormen voor stikstof uit 
dierlijke mest voor specifieke gewassen worden verhoogd is binnen de Europese regelgeving mogelijk, 
mits het niet leidt tot een verhoogde uitspoeling. Voordat de Europese Commissie tot zo'n derogatie 
zal besluiten moet wel wetenschappelijk zijn aangetoond dat deze gewassen in combinatie met 
specifieke landbouwpraktijken en bodem- en klimaatomstandigheden voor voldoende stikstofopname 
zorgen. 
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=206410 
 

Zetmeel- en ruwvoertekort in winterrantsoen aanvullen zonder pensverzuring - 03-10-2018 

AgruniekRijnvallei:  
Een uitzonderlijk groeiseizoen dit jaar heeft een groot effect op ruwvoeders en daarmee op het 
winterrantsoen. Lage opbrengsten, slechte kolven en variatie in de mais zorgen voor uitdagingen. Hoe 
kunt u het rantsoen aanvullen? 
 
https://www.melkvee.nl/artikel/141220-zetmeel-en-ruwvoertekort-in-winterrantsoen-aanvullen-zonder-
pensverzuring/ 
 
FOSFAAT 

Fosfaatmarkt: Groot prijsverschil tussen 100% en 0% benutbare rechten - 27-09-2018 

De prijs voor fosfaatrechten blijft vrijwel onveranderd hoog. Daarbij valt ook het grote prijsverschil op 
tussen 100% en 0% benutbare rechten. 
 
https://www.melkvee.nl/artikel/140105-fosfaatrechten-groot-prijsverschil-tussen-100-procent-en-0-
benutbare-rechten/ 
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LANDBOUW 

Precisielandbouw steeds praktischer voor de boer - 08-10-2018 

De Boerderij: 
Slechts twee uurtjes tussen aankomst van de dronepiloot die het aardappelloof scant en het inladen 
van de taakkaart voor de zelfrijder die het loof doodspuit. Daar werken ze hard aan binnen het 5G 
Fieldlab. En er zit schot in deze ontwikkeling, zo was te zien op een demonstratie woensdag 3 oktober 
op Proefboerderij ’t Kompas in Valthermond (Dr.). 
 
https://www.boerderij.nl/Mechanisatie/Achtergrond/2018/10/Precisielandbouw-steeds-praktischer-
voor-de-boer-342979E/ 
 

Springtij 2018 impressie Meststoffen NL - 04-10-2018 

Meststoffen Nederland: 
Reinier Gerrits heeft namens Meststoffen NL deelgenomen aan de 9e editie van Springtij waarbij bijna 
900 deelnemers rondom het thema duurzaamheid met elkaar in gesprek zijn gegaan in verschillende 
sessies rondom industrie, landbouw, mobiliteit, gebouwde omgeving en energie. 
 
https://www.meststoffennederland.nl/nieuws/2018/springtij-2018-impressie-meststoffen-nl 
 

Netwerk Smart Fertilization stelt reeks maatregelen voor om kringlooplandbouw te 
bevorderen - 27-09-2018 

AgriHolland: 
In een reactie op de visienota 'Nederland koploper in de circulaire landbouw' van minister Schouten 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het Netwerk Smart Fertilization, een gevolg van 
het Programma Precisielandbouw (2010-2015 ), het actieplan 'Nederland koploper in de 
kringlooplandbouw, de boer aan het roer' uitgebracht.  
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=206132 
 
Bewerken van het land is een hoge vorm van cultuur - 27-09-2018 
 
Akkerwijzer: 
Het bewerken van het land en het zorgen voor een vitale bodem die gezonde voeding voortbrengt is 
een hoge vorm van cultuur. Met die boodschap overtuigden de organisatoren van het symposium 
Symphony of Soils (SoS) de organisatie van ‘Leeuwarden, culturele hoofdstad 2018’ dat in het 
verlengde van dat evenement een symposium voor bodem en landbouw past. Volgens voorzitter Theo 
Mulder van SoS wil de organisatie boeren bewust maken van de mogelijkheden van klimaatreddende 
bodems en van landbouw waar de werkelijke productiekosten in het product verrekend zijn. 
 
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/140506-bewerken-van-het-land-is-een-hoge-vorm-van-cultuur/ 
 

Suiker Unie onderzoekt mogelijkheden voor biologisch geteelde suikerbieten - 27-09-2018 

AgriHolland: 
De afzet van biologische suiker in Europa groeit. Deze markt wordt vooral bediend met rietsuiker, maar 
in verschillende Europese landen is men de laatste jaren gestart met de teelt en verwerking van 
biologisch geteelde suikerbieten. Ook Suiker Unie onderzoekt de mogelijkheden hiervoor.  
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=206123 
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NITRAATRICHTLIJN 

Schouten presenteert versterkte handhavingsstrategie mestregelgeving - 02-10-2018 

AgriHolland: 
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft haar handhavingsstrategie 
voor de mestwetgeving uitgewerkt en de Tweede Kamer daarover geïnformeerd. De strategie is erop 
gericht om fraude met mest tegen te gaan en de naleving van de mestregelgeving te verbeteren.  

https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=206276 
 
ECONOMISCH 

Tweede fase Klimaatakkoord: naar concrete afspraken - 08-10-2018 

Het kabinet heeft zijn standpunt bepaald over de klimaatvoorstellen die het Klimaatberaad op 10 juli 
presenteerde. In het standpunt geeft het kabinet de richting aan van het Klimaatakkoord, en hoeveel 
politieke ruimte en geld daarvoor beschikbaar zijn. De partijen aan de klimaattafels gaan zich nu 
buigen over hoe dit kan worden benut om de afspraken uit te werken. 
 
https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2018/10/05/tweede-fase-klimaatakkoord 

 

Van Iperen neemt per 1 november de meststoffen- en chemische 
gewasbeschermingsactiviteiten over van Horticoop - 01-10-2018 

Van Iperen: 
Van Iperen BV uit Westmaas neemt per 1 november de meststoffen- en chemische 
gewasbeschermingsactiviteiten over van Horticoop BV. Het distributiecentrum in De Lier komt 
hiermee ook in handen van Van Iperen. Daarbij gaat Van Iperen de activiteiten op afhaaldepot 
Klazienaveen voortzetten met de aldaar vertrouwde contactpersonen. 
 
https://www.iperen.com/2018/10/01/iperen-neemt-per-1-november-meststoffen-en-chemische-
gewasbeschermingsactiviteiten-horticoop/ 
 


