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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 14 januari – 28 januari 2019 
 
 
(KUNST)MEST 

Groen Fosfaat goede vervanger van kunstmest bij mais - 14-01-2019 

Nieuwe Oogst: 
Voor boeren die vallen onder de derogatie, is het verboden met fosfaatkunstmest te werken. Tekorten 
op maisland kunnen sinds twee jaar met Groen Fosfaat worden aangevuld. 
 
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/01/11/groen-fosfaat-goede-vervanger-van-kunstmest-bij-
mais 
 

Kunstmestprijzen beginnen dit jaar hoger - 14-01-2019 

Boerderij: 
De kunstmestprijzen liggen begin dit jaar aanzienlijk hoger dan een jaar geleden. Dit is vooral het 
gevolg van de hogere energieprijzen in de tweede helft van vorig jaar. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/1/Kunstmestprijzen-beginnen-dit-jaar-hoger-
379942E/ 
 

Organische mest vooral voor vogels en lieden met landschapspijn - 17-01-2019 

Boerderij: 
Gelukkig weer eens een wetenschappelijk geluid tegen de overdreven liefde voor organische mest. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2019/1/Organische-mest-vooral-voor-vogels-en-lieden-met-
landschapspijn-380821E/ 
 

Compost: vraag naar uw certificaat! - 17-01-2019 

Landbouwleven: 
Bodemverbeteraar, kunstmest, organische mest, humus, compost, digestaat, slib, spuitstroom, 
effluent… Stuk voor stuk onderhouden ze de landbouwwaarde van een perceel.  
 
https://www.landbouwleven.be/4430/article/2019-01-15/compost-vraag-naar-uw-certificaat 
 

Bemest op maat, benut elke kilo - 17-01-2019 

Boerderij: 
De bemesting met stikstof wordt in de loop der jaren beperkter, dus wordt de voorziening met andere 
elementen belangrijker voor een goede gewasproductie. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2019/1/Bemest-op-maat-benut-elke-kilo-
381325E/ 
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Strooibeeld: strooit u met kwaliteit? - 21-01-2019 

Nieuwe Oogst: 
Moderne centrifugaalstrooiers beloven een werkbreedte van 24, 36 of 48 meter of nog meer. Om 
daarvan te kunnen profiteren, moet er nauwkeurig worden gestrooid. Daartoe moet de gebruikte 
meststof over buitengewone mechanische eigenschappen beschikken. Bij gebruik van kunstmest van 
lage kwaliteit gaan de voordelen van de geavanceerde strooier verloren. 
 
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/01/18/strooibeeld-strooit-u-met-kwaliteit 
 

Project varkensmest vergisting - 22-01-2019 

Persbericht: 
Zitta Biogas Chemelot heeft eind 2018 een subsidie in het kader van de Stimulering Duurzame Energie 
(SDE+) aangevraagd voor de realisatie van een grootschalige biogasinstallatie op het industrieterrein 
Chemelot bij Geleen. Deze aanvraag is inmiddels positief beoordeeld, en er is een SDE+ beschikking 
afgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).  
Persbericht-ZBC-SDE-20190121.pdf 
 

Varkens in Nood: Nederland herbergt jaarlijks 2,5 miljoen biggen teveel - 24-01-2019 

PigBusiness: 
Nederland produceert jaarlijks 2,5 miljoen meer biggen dan de officiële cijfers aangeven. Dat stelt 
Varkens in Nood op basis van een analyse van cijfers uit diverse onafhankelijke bronnen zoals de 
binnenlandse productie, de export en mestproductie.  
 
https://www.pigbusiness.nl/artikel/180290-varkens-in-nood-nederland-herbert-jaarlijks-2-5-miljoen-
biggen-teveel/ 

 
STIKSTOF 

Bladbemesting helpt benutting stikstof - 21-01-2019 

Nieuwe Oogt: 
Als een ruime bemesting niet mogelijk is, kan het opknippen van de stikstofgift in combinatie met 
bladbemesting bijdragen aan een grotere zetmeelopbrengst, zo blijkt uit veldproeven.  
 
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/01/17/bladbemesting-helpt-benutting-stikstof 
 

Naast fosfaat zorg over stikstof - 24-01-2019 

Nieuwe Oogst: 
Terwijl de normen voor fosfaatproductie per koe vergeleken met Vlaanderen tot discussie leiden, baart 
de stikstofproductie Henk Schoonvelde, bestuurslid van de LTO vakgroep Melkveehouderij, meer 
zorgen. De sector moet hierin nog forse stappen zetten, stelt hij. 
 
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/01/23/naast-fosfaat-zorg-over-stikstof 
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BIODIVERSITEIT 

Met de Biodiversiteitsmonitor op weg naar natuurherstel - 17-01-2019 

Nature Today: 
De biodiversiteit in boerenland staat sterk onder druk. Dit geldt ook in de melkveehouderij. In juli 2017 
lanceerden FrieslandCampina, Rabobank en Wereld Natuur Fonds de Biodiversiteitsmonitor 
Melkveehouderij om melkveehouders te stimuleren aan biodiversiteitsherstel te werken. Wat is er 
sinds de lancering allemaal bereikt? 
 
https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=24864 
 
 
KRINGLOOP 

Danone en VCM pionieren met kringlooplandbouw - 14-01-2019 

Boerderij:  
Zuivelbedrijf Danone werkt samen met het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) aan de 
productie van mineralenconcentraat uit rundermest. 
  
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2019/1/Danone-en-VCM-pionieren-met-
kringlooplandbouw-380405E/ 
 

Van Wenum: stimuleer verantwoord bodembeheer voor kringloop - 20-12-2018 

Boerderij: 
De kringloopvisie van landbouwminister Carola Schouten kan volgens voorzitter Jaap van Wenum van 
de LTO vakgroep Akkerbouw beter bereikt worden als telers gestimuleerd worden hun bodembeheer 
erop te richten. Van Wenum vindt een focus op de bodem een sleutel in de strategie. 
 
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/177149-van-wenum-stimuleer-verantwoord-bodembeheer-voor-
kringloop/ 
 
 
LANDBOUW 

Bollensector start project voor precisielandbouw - 14-01-2019 

Nieuwe Oogst: 
De bloembollensector start een project naar toepassing van precisielandbouw in de bollenteelt. Binnen 
dit project wordt gewerkt aan inzet van visiontechnieken, robotica, kunstmatige intelligentie en big 
data.  
 
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/01/09/bollensector-start-project-voor-precisielandbouw 
 

Goed boeren met smart farming. - 17-01-2019 

Fokus: 
Tegen 2050 zullen we 10 miljard monden te voeden hebben. Er is nu al een toenemende vraag naar 
kwalitatief voedsel dat met respect voor mens en milieu geteeld wordt. Er vallen termen 
als precisielandbouw en smart farming. Wordt dat dan de toekomst? 
 
https://www.fokus-online.be/goed-boeren-met-smart-farming/ 
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Werk aan de winkel voor betere bodemgezondheid - 23-01-2019 

Boerderij: 
Om te werken aan een klimaatbestendige bodem is de teler gebaat bij stimulerende overheidsregels. 
 
Bodemvruchtbaarheid is hot. Overheden, banken, verpachters, voorlichters, milieuorganisaties, 
waterschappen, brancheorganisaties, onderzoekers; allemaal maken ze zich zorgen om 
de bodemvruchtbaarheid.  
 

LNV: in mei doelen voor kringlooplandbouw - 24-01-2019 

Groenten & Fruit: 
Minister Schouten komt in mei met een Realisatieplan voor haar Visie Kringlooplandbouw. 
 
https://www.gfactueel.nl/Home/Nieuws/2019/1/LNV-in-mei-doelen-voor-kringlooplandbouw-
384657E/ 
 
 
ECONOMISCH 

De toekomst zonder Gronings gas: prima, maar hoe? De dilemma’s van drie bedrijven - 21-
01-2019 

Volkskrant: 
Van concrete stappen om het Groningse gas te verruilen voor duurzamer energiebronnen is onder 
grootverbruikers nog vrijwel geen sprake. Dat blijkt uit een enquête onder 36 bedrijven. Drie ervan 
schetsen hun dilemma’s. 
 
https://www.volkskrant.nl/economie/de-toekomst-zonder-gronings-gas-prima-maar-hoe-de-dilemma-
s-van-drie-bedrijven~bff51b11/ 
 


