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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 11 februari – 25 februari 2019 
 
 
(KUNST)MEST 

Tijd voor de echte cijfers - 14-02-2019 

Nieuwe Oogst: 
Meten is weten. Dat is een oude wijsheid, die nog steeds erg waar is. En het is hoog tijd dat de 
overheid eens goed gaat meten in het mestbeleid. Want de huidige cijfers stinken. 
 
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/02/12/tijd-voor-de-echte-cijfers 
 

Bovengronds sproeien mest mag, maar Schouten scherpt eisen aan - 20-02-2019 

Leeuwarder Courant: 
Melkveehouders mogen ook de komende vijf jaar weer bovengronds drijfmest sproeien, maar de 
voorwaarden zijn wel aangescherpt. Het verschil tussen de aanvoer van stikstof via kunstmest en 
veevoer en de afvoer via vlees en melk mag hooguit 100 kilo zijn per hectare. 
 
https://www.lc.nl/friesland/Bovengronds-sproeien-mest-mag-maar-Schouten-scherpt-eisen-aan-
24191519.html 
 

Gas uit mest maakt kunstmest duurzamer - 20-02-2019 

Nieuw Oogst: 
De verwerking van ruim 700.000 ton (hoofdzakelijk) varkensmest per jaar tot 60 miljoen kubieke meter 
biogas voor de productie van kunstmest is alleen al door haar grootschaligheid een 
duurzaamheidsoperatie bijzonder.  
 
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/02/19/gas-uit-mest-maakt-kunstmest-duurzamer 
 

Meerwaarde van rijenbemesting in de biologische teelt - 25-02-2019 

AkkerbouwActueel: 
Hoewel de toepassing een duidelijke opmars kent in de Akkerbouw is nog niet elke biologische teler 
overtuigd van het nut van bijbemesten met organische korrelmeststoffen tijdens de teelt. Toch zijn er 
nogal wat telers die meststoffen in korrelvorm bijstrooien vlak voor of tijdens de teelt. 
 
https://www.akkerbouwactueel.nl/nieuwsartikel/2019/meerwaarde-van-rijenbemesting-in-de-
biologische-teelt/b24g18c36o3115/ 
 

Verspilling voorkomen en verder verduurzamen - 25-02-2019 

Boerderij: 
De Marke is een van de deelnemende melkveebedrijven aan NPPL. Precisiebemesting en 
beregeningsadvies op maat zijn dit jaar de belangrijkste speerpunten. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2019/2/Verspilling-voorkomen-en-verder-
verduurzamen-394568E/ https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/2/Drijfmest-en-
kunstmest-blijft-nog-lang-combinatie-388859E/ 
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STIKSTOF 

Stikstofbeleid mogelijk aangescherpt - 14-02-2019 

Boerderij: 
Het stikstofbeleid wordt dit jaar verder aangescherpt als blijkt dat de ammoniakuitstoot niet 
vermindert. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/2/Stikstofbeleid-mogelijk-aangescherpt-392634E/ 
 

Schouten: 'Melkveesector moet stikstofuitstoot snel terugbrengen' - 20-02-2019 

AgriHolland: 
De melkveesector moet op korte termijn maatregelen treffen om de stikstofuitstoot terug te dringen. 
Als de stikstofproductie in de eerste helft van 2019 is teruggebracht, voordat CBS de definitieve cijfers 
over 2018 komende zomer oplevert, zal een generieke korting afgewend kunnen worden.  
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=210252 
 

Sturen op stikstof in maisteelt - 25-02-2019 

Boerderij:  
De bemesting van mais luistert steeds nauwer. De stikstofadviezen zijn al afgestemd op 80% van de 
behoefte. Het is zaak de dat de mais ook over die meststoffen kan beschikken als het gewas ze ook 
daadwerkelijk aan de bodem onttrekt. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2019/2/Sturen-op-stikstof-in-maisteelt-
394865E/ 
 

Stikstofaanpak treft veehouder aan meer kanten - 25-02-2019 

Boerderij: 
Verschillende wetgevingen over hetzelfde element (stikstof) maken het voor de gemiddelde burger 
niet altijd overzichtelijk. Aan de ene kant is de veehouder gebonden aan de Meststoffenwet, die de 
uitwerking van de Europese Nitraatrichtlijn in nationale actieprogramma’s regelt. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/2/Stikstofaanpak-treft-veehouder-aan-meer-
kanten-396498E/ 
 
LANDBOUW 

De landbouw moet mee aan boord in de strijd tegen de klimaatopwarming - 14-02-2019 

Trends: 
Met het voeden van valse tegenstellingen komen we geen millimeter dichter bij een gezonder klimaat. 
Het is contraproductief. Als we de klimaatopwarming willen terugdringen, dan moét de landbouw mee 
aan boord.' Dat zegt Philippe Jans, oprichter en CEO Biolectric. 
 
https://trends.knack.be/economie/de-landbouw-moet-mee-aan-boord-in-de-strijd-tegen-de-
klimaatopwarming/article-opinion-1428975.html 
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NVWA wijst op regels voor middelen met fosfonaat - 14-02-2019 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: 
De Europese Commissie heeft bepaald dat middelen op basis van de stof fosfonaat die bestemd zijn 
voor het gebruik in de land- en tuinbouw alleen op de markt mogen worden gebracht en mogen 
worden gebruikt als ze zijn toegelaten als gewasbeschermingsmiddel. 
 
https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2019/02/05/nvwa-wijst-op-regels-voor-middelen-met-
fosfonaat 
 


