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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 28 januari – 11 februari 2019 
 
 
(KUNST)MEST 

Reststromen sparen geld en planeet - 31-01-2019 

Nieuwe Oogst: 
Maximaal rendement uit met precisie toegepaste reststromen uit industrie en bewerkte dierlijke mest 
past in de kringlooplandbouw. Daar is voor akkerbouwers financieel voordeel te halen. Kosten omlaag, 
verkoopprijs omhoog, zeggen de deelnemers aan dit POP3-project. 
 
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/01/28/reststromen-sparen-geld-en-planeet 
 

Bemestingsregels aangepast - 31-01-2019 

Nieuwe Oogst: 
De regels voor gebruiksnormen en graslandvernieuwing veranderen in 2019. Die voor het gebruik, 
wegen en bemonsteren van meststoffen ook. Op deze pagina een overzicht van de belangrijkste 
nieuwe regels. 
 
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/01/28/bemestingsregels-aangepast 
 

Vloeibaar digestaat valt buiten vrijstellingsregeling compost - 05-02-2019 

AgriHolland: 
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft met ingang van dit jaar het Besluit 
gebruik meststoffen en de Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen gewijzigd. 
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=209767 
 

NVWA: fosfonaat is geen bladmeststof - 07-02-2019 

Boerderij: 
Bladmeststoffen met als ingrediënt fosfonaat mogen niet meer verhandeld worden. Dat meldt de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. 
 
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Nieuws/2019/2/NVWA-fosfonaat-is-geen-bladmeststof-
390115E/ 
 

‘Kunnen we ooit zonder kunstmest? ’Drijfmest en kunstmest blijft combinatie voor boer 
- 07-02-2019 

Boerderij: 
De afweging tussen kunstmest en drijfmest is in Nederland afhankelijk van meer dan alleen de prijs. 
Meer ruimte voor gebruik mineralenconcentraat duurt nog zeker enkele jaren. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/2/Drijfmest-en-kunstmest-blijft-nog-lang-
combinatie-388859E/ 
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Europese erkenning van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger laat nog op zich 
wachten - 11-02-2019 

AgriHolland: 
Het gebruik van mineralenconcentraat uit dierlijke mest is wel toegestaan, maar dan binnen de 
gebruiksnormen voor dierlijke mest. Met name vanuit de veehouderijsector wordt al jaren gelobbyd 
om producten uit dierlijke mest, zoals mineralenconcentraat, te kunnen gebruiken binnen de 
gebruiksruimte voor kunstmest. Dat moment laat nog wel enige tijd op zich wachten.  
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=209899 
 

FOSFAAT 

Voedselvoorziening veiliggesteld met stedelijk fosfaat - 29-01-2019 

PigBusiness: 
Toevoeging van fosfaathoudende kunstmest aan landbouwgrond blijkt nodig. Helaas raken de 
belangrijkste mijnbouwgebieden in China en Marokko langzaam uitgeput. Zonder deze toevoeging zou 
de landbouw vandaag de dag slechts de helft van de huidige voedselproductie realiseren. 
 
https://www.pigbusiness.nl/artikel/180763-voedselvoorziening-veiliggesteld-met-stedelijk-fosfaat/ 
 

Belangenorganisaties strijden door in fosfaatdossier - 31-01-2019 

Boerderij: 
Belangenorganisaties Innovatief uit de Knel en Dutch Dairyboard (DDB) leggen zich niet neer bij de 
situatie rondom het fosfaatrechtendossier. Dat blijkt tijdens een landbouwborrel georganiseerd door 
Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) in Brussel. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2019/1/Belangenorganisaties-strijden-door-in-
fosfaatdossier-387514E/ 
 

Toegelaten startmeststof dekt fosfaatbehoefte maïs - 11-02-2019 

Boerenbusiness:  
Het nieuwe fosfaatadvies voor snijmaïs uit 2011, gegeven door de Commissie Bemesting Grasland en 
Voedergewassen (CBGV), is met het verbod op kunstmestfosfaat in 2015 in de wind geslagen. 
 
https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10881283/toegelaten-startmeststof-dekt-fosfaatbehoefte-ma-
s 
 

STIKSTOF 

Een verzorgde bodem: dé verzekering tijdens extreme seizoenen - 11-02-2019 

Landbouwleven: 
Je hoort het verhaal elk jaar opnieuw, maar het blijft nodig om landbouwers erop te wijzen: zorg voor 
een goede bodem en een hoge bodemvruchtbaarheid. Het levert meer opbrengst op, en het zorgt 
ervoor dat je bodem beter herstelt na seizoenen met erg nat of erg droog weer. 
 
https://www.landbouwleven.be/4629/article/2019-02-10/een-verzorgde-bodem-de-verzekering-
tijdens-extreme-seizoenen 
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Ivan Tolpe Prijs 2019 voor concept NPirriK van Vlaams bedrijf Arbio - 11-02-2019 

AgriHolland: 
Tim Keysers, uitbater van de Antwerpse biogasinstallatie Arbio, heeft met zijn project NPirriK de Ivan 
Tolpe Prijs 2019 gewonnen. Met deze prijs wil het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking 
(VCM) de ontwikkeling van innovatieve, veelbelovende technieken in mestverwerking ondersteunen.  
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=210015 
 
 
KRINGLOOP 

Enkel wereldwijde kringloop voorkomt krimp - 05-02-2019 

Nieuwe Oogst:  
Alleen in een mondiaal kringloopscenario blijft de omvang van de veestapel onveranderd, dankzij 
export van bewerkte mest. Een studie van WER en CBS schetst de effecten van drie verschillende 
niveaus van kringlooplandbouw: wereldwijd, Europees en nationaal. 
 
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/02/01/enkel-wereldwijde-kringloop-voorkomt-krimp 
 
 
LANDBOUW 

Landbouwrapport opinieert over transitie voedselsysteem - 31-01-2019 

Vilt: 
In het nieuwe Landbouwrapport van het Departement Landbouw en Visserij worden de feiten en cijfers 
over de Vlaamse landbouw afgewisseld met een aantal opinies die het bredere kader schetsen. Over 
‘circulaire landbouw’ en de bijbehorende transitie van het voedselsysteem schreef Wim Haentjens van 
het directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie een bijdrage. 
 
http://www.vilt.be/landbouwrapport-opinieert-over-transitie-voedselsysteem  
 

Trend 10: Digitalisering met horten en stoten - 05-02-2019 

Boerderij: 
Wat zijn de trends van 2019? Trend 10: Er worden in de precisielandbouw stappen gezet van proof of 
concept naar praktijkrijp. De melkveehouderij perfectioneert de teelt van voedergewassen. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/2/Trend-10-Digitalisering-met-horten-en-stoten-
386847E/ 
 

Kringlooplandbouw zonder kunstmest. Kan dat? - 05-02-2019 

Groen Kennisnet: 
In 2017 zijn er enkele verkenningen uitgevoerd naar de gevolgen van een ander mestbeleid. Zou 
Nederland bijvoorbeeld geen kunstmest meer gebruiken, dan ontstaat er schaarste aan stikstof. 
 
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Kringlooplandbouw-zonder-kunstmest.-Kan-
dat.htm 
 


