NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 12 augustus – 26 augustus 2019
(KUNST)MEST
Schouten maakt gehanteerde rekenregels en uitgangspunten voor actualisatie
excretieforfaits openbaar - 15-08-2019
AgriHolland:
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op verzoek van de vaste
commissie van LNV van de Tweede kamer alle gehanteerde rekenregels en uitgangspunten voor de
actualisatie van de excretieforfaits openbaar gemaakt. Het verzoek heeft betrekking op de integrale
actualisatie van de excretieforfaits, die wordt geregeld middels een wijziging van de
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=215387

Naar het toilet op Lowlands? Misschien help je wel kunstmest te maken - 19-08-2019
EenVandaag:
De camping van Lowlands is weer geopend. Door de regen komen er waarschijnlijk minder bezoekers,
maar alsnog reizen veel festivalfans naar Biddinghuizen. En veel mensen betekent veel toiletbezoeken.
Deze onderzoeker is daar heel blij mee.
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/naar-het-toilet-op-lowlands-misschien-maak-je-wel-kunstmest/

1969: Mais en kunstmest tegelijk de grond in - 19-08-2019
Boerderij:
Het betreft een Ford-trekker uit de Y-serie met daarachter een gecombineerde maiszaaikunstmestmachine. In de onderste tonnetjes zat het zaaizaad, in de bovenste zat kunstmest.
https://www.boerderij.nl/Boerenleven/Artikelen/2019/8/Mais-en-kunstmest-tegelijk-de-grond-in461260E/

Veehouderijbedrijf Koopman wil drijfmest uitrijden met 6% droge stof - 21-08-2019
AgriHolland:
Koeien& Kansen melkveebedrijf Koopman uit het Friese Oudega wil dat de drijfmest in de mestkelder
een droge stofgehalte van 6% heeft, alvorens die wordt uitgereden. Voor het mixen van de mest wordt
een monster genomen en het droge stofgehalte bepaald. Vervolgens wordt berekend hoeveel water
nodig is om de mest te verdunnen tot 6% droge stof.
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=215524

CBGV: Na droogte grasland zuinig bemesten - 21-08-2019
AgriHolland:
Na de droge zomer van 2018 is het vooral in Oost-Nederland opnieuw zeer droog. Nu er weer regen
van betekenis valt en het gras weer groen wordt, is de vraag hoeveel bemesting nog nodig is. De
Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) adviseert vanuit de Adviesbasis
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Bemesting droog grasland zuinig te bemesten.
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=215530

Brochure 'Mest, Een waardevolle grondstof' geactualiseerd - 22-08-2019
AgriHolland:
Met nieuwe visies en inzichten op dierlijke mest heeft Wageningen Livestock Research de van
oorsprong Engelstalige brochure 'Manure, a valuable resource' geactualiseerd en vertaald. De
brochure geeft een zeer illustratief overzicht van het Nederlandse mestbeleid, feiten en cijfers,
managementoplossingen, en de plaats van dierlijke mest in kringlooplandbouw.
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=215589

Met een innovatieve meststrooier op weg naar een afvalloze landbouw - 22-08-2019
Gelderlander:
Henk Jolink (54) is melkveehouder aan de Rijksweg in Drempt. Hij gebruikt een innovatieve strooier
voor kunstmest.
https://www.gelderlander.nl/achterhoek/met-een-innovatieve-meststrooier-op-weg-naar-eenafvalloze-landbouw~a667aa80/?referrer=https://www.google.com/

STIKSTOF
Deze 5 Nederlandse scale-ups gaan het maken in het buitenland - 15-08-2019
DuurzaamBedrijfsleven:
Vijf innovatieve Nederlandse scale-ups krijgen gezamenlijk iets meer dan € 10 miljoen aan subsidie uit
Europa. Met het geld kunnen zij hun innovaties uitrollen op de Europese of wereldwijde markt en hun
bedrijf opschalen. 1) Duurzaam stikstof produceren
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/future-leadership/32175/nederlandse-scale-ups-buitenland

Vlinderbloemige veldboon aanwinst in bouwplan - 15-08-2019
Boerenbusiness:
Het areaal veldbonen in Nederland groeit gestaag. Het gewas heeft grote potentie voor de
akkerbouwsector, mede door het advies van de Commissie Grondgebondenheid dat in 2025 op elk
veehouderijbedrijf 65% van de eiwit van eigen land moet komen.
https://www.boerenbusiness.nl/businesscase/limagrain/artikel/10883652/vlinderbloemige-veldboonaanwinst-in-bouwplan

Weer nieuwe normen - 22-08-2019
Boerderij:
Voorstel wijziging excretieforfaits schiet doel voorbij, zegt columniste Marja Kwekkeboom.
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Blogs/2019/8/Weer-nieuwe-normen-462665E/
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FOSFAAT
Veel kritiek op nieuwe mestnormen - 12-08-2019
Boerderij:
Aanpassingen van de mestnormen in 2020 liggen ter inzage.
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2019/8/Veel-kritiek-op-nieuwe-mestnormen459940E/

Sector blijft onder fosfaat- en stikstofplafond - 22-08-2019
Boerenbusiness:
Het is de veehouderijsector gelukt om in het tweede kwartaal van het jaar onder het stikstof- en
fosfaatplafond te blijven. Dat schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) dinsdag 20 augustus in een Kamerbrief, op basis van de Fosfaatmonitor van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
https://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10883710/sector-blijft-onder-fosfaat-en-stikstofplafond

LANDBOUW
Boeren in de achtertuin van Rotterdam - 19-08-2019
Landbouwleven:
Het akkerbouwsamenwerkingsverband H-WodKa is ontstaan nadat de overheid in 2006 besloot om
van de Hoeksche Waard een Nationaal Landschap te maken. H-WodKa probeert zo goed mogelijk een
koppeling te maken tussen precisielandbouw c.q. het verbeteren van natuurwaardes en de
maatschappelijke wensen van burgers.
https://www.landbouwleven.be/5895/article/2019-08-18/boeren-de-achtertuin-van-rotterdam

KRINGLOOP
We moeten duurzamer eten, maar wat doet het kabinet hier eigenlijk aan? - 12-08-2019
Volkskrant:
Minister Carola Schouten presenteerde in juni haar plan voor circulaire landbouw en veeteelt. Wat
stond daar ook alweer in, en voldoet het aan de grote veranderingen die het invloedrijke klimaatpanel
van de VN nodig acht?
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/we-moeten-duurzamer-eten-maar-wat-doet-hetkabinet-hier-eigenlijk-aan~b7f3625e/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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