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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 17 december 2018 – 14 januari 2019 
 
 
(KUNST)MEST 

Boeren prefereren preciezer boven nog minder bemesten - 20-12-2018 

Vilt: 
In Vlaanderen zijn bemestingsvrije stroken langs waterlopen verplicht om verontreiniging van het 
oppervlaktewater te vermijden. Ongeacht de gebruikte bemestingstechniek, heel precies of ‘mooi van 
ver’, hebben deze stroken een vaste breedte van 5 of 10 meter. 
 
http://www.vilt.be/boeren-prefereren-preciezer-boven-nog-minder-bemesten 
 

Minister hield mestmarges ten onrechte geheim, boetes geschrapt - 20-12-2018 

Boerderij: 
De rechter heeft in hoger beroep boetes wegens overtreding van de Meststoffenwet ongedaan 
gemaakt. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2018/12/Minister-hield-mestmarges-ten-onrechte-geheim-
boetes-geschrapt-373734E/ 
 

Schouten: Vanaf 2021 alle mest uitrijden met GPS - 10-01-2019 

Melkvee: 
Als het aan minister Schouten ligt, wordt vanaf 2021 alle mest uitgereden met AGR-GPS. Ook de 
bepaling van stikstof en fosfaat met NIR zou in de toekomst als mogelijke verplichting kunnen worden 
opgenomen. De LTO is ontstemd over het voorstel. „Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.” 
 
https://www.melkvee.nl/artikel/178551-schouten-vanaf-2021-alle-mest-uitrijden-met-gps/ 
 

Deze mestregels veranderen in 2019 - 10-01-2019 

Boerderij: 
Verschillende regels voor mest veranderen dit jaar. Tijd voor een overzicht, gebaseerd op informatie 
van RVO.nl. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/1/Deze-mestregels-voor-2019-veranderen-
378006E/ 
 

STIKSTOF 

Bemesten met zwavel brengt extra droge stof - 10-01-2019 

Boerderij:  
Grasland kan meer droge stof produceren als er naast stikstof ook met zwavel wordt bemest. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2019/1/Bemesten-met-zwavel-brengt-extra-droge-
stof-378691E/ 
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NITRAAT 

Meer trips door ophoping nitraat in gewas - 10-01-2019 

Nieuwe Oogst: 
Groeistagnatie en een onvoldoende uitgebalanceerde bemesting maken planten gevoeliger voor 
schade door insecten, stelt Chris van Laarhoven van Tuinbouw Advies.  
 
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/01/08/meer-trips-door-ophoping-nitraat-in-gewas 
  

KRINGLOOP 

Dit zijn de wijzigingen in de KringloopWijzer 2018 - 20-12-2018 

Boerderij:  
Een hoger koegewicht, een bedrijfsspecifieke ammoniakemissie en een aanpassing voor 
ganzenschade. Dit zijn enkele van de aanpassingen die zijn doorgevoerd in de KringloopWijzer versie 
2018. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2018/12/Dit-zijn-de-wijzigingen-in-de-
KringloopWijzer-2018-373788E/ 
 

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/ 
 

Alleen al het plannen maken is hoopgevend - 03-01-2019 

NRC: 
Wij zijn, uiteindelijk, een land van goede wil. In de laatste maanden van 2018 heeft Nederland zichzelf 
vier sets van goede voornemens cadeau gedaan. Na de kringlooplandbouwvolgden voornemens 
over volksgezondheid, biodiversiteit en klimaat. 
 
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/12/31/alleen-al-het-plannen-maken-is-hoopgevend-a3127410 
 

'Kringloopvisie vraagt om dierlijke mestproducten op maat' - 03-01-2019 

AgriHolland: 
In de kringlooplandbouw moet alle mest een hoogwaardige grondstof voor het grasland en de 
akkerbouw worden. Veehouders moeten aan mestscheiding gaan doen, waarbij ze de mest scheiden 
in een dikke fractie – met fosfaat en vezels – en een dunne fractie – met stikstof en kalium. 
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=208867 
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LANDBOUW 

2018: jaar van droogte, neonicotinoïden, I&R en fosfaat - 03-01-2019 

Boerderij: 
De zomer leek oneindig te duren; regen bleef uit en de droogte raakte de hele sector. 2018 beloofde 
het jaar van de fosfaatrechten te worden en heeft dat ook waargemaakt. Een overzicht van de 
belangrijkste gebeurtenissen. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2018/12/2018-jaar-van-droogte-neonicotinoiden-IR-en-
fosfaat-375857E/ 
 

Akkerbouwbedrijven in 2017: afname in bodemoverschotten zet door - 03-01-2019 

Nieuwe Oogst: 
De akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is gericht, hebben in 
2017 relatief lage stikstofoverschotten weten te realiseren. Het bedrijfsoverschot kwam, gemiddeld 
over de regio’s, uit op 87 kilo stikstof per hectare, het bodemoverschot op 99 kilo stikstof per hectare. 
Het gebruik van fosfaat via meststoffen in 2017 komt, gemiddeld over alle bedrijven en regio’s, uit op 
62 kilo fosfaat per hectare, een laagterecord. 
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=208876 
 

‘Topsector AgriFood moet biologisch versterkt' - 07-01-2019 

Boerderij: 
Een boegbeeld dat de Nederlandse biologische landbouwsector internationaal overtuigend voor het 
voetlicht brengt, ontbreekt nog steeds. Het helpt ook niet dat de voorzitter van de Topsector 
Agri&Food zijn persoonlijke mening over biologische productie publiekelijk ventileert onder topsector-
vlag. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2019/1/Topsector-Agri-Food-moet-biologisch-versterkt-
377399E/ 
 

Huh, is dit de Sahel? Dankzij lokale boeren bloeit de woestijn in Niger - 07-01-2019 

Volkkrant: 
De Sahel staat vanouds voor droogte en hongersnood, maar grote delen zijn tegenwoordig schitterend 
groen en vruchtbaar. 250 miljoen bomen zijn erbij gekomen, allemaal dankzij lokale boeren, zo leert 
een rondtocht door Zuid-Niger. 
 
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2018/voedselzaak/artikelen/huh-is-dit-de-sahel-dankzij-lokale-
boeren-wordt-de-woestijn-weer-groen/ 

 
KLIMAAT 

Klimaat is hot in belangenbehartiging akkerbouw - 07-01-2019 

De Boerderij: 
Het klimaatbeleid speelt een belangrijke rol in de belangenbehartiging voor de akkerbouw. LTO zet in 
op gewasderogaties en bodemverbeteraars. 
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https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Achtergrond/2019/1/Klimaat-is-hot-in-belangenbehartiging-
akkerbouw-377743E/ 
 


