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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 16 september – 23 september 2019 
 
 
(KUNST)MEST 

Eerste resultaten Kunstmestvrije Achterhoek goed - 17-09-2019 

Vee en Gewas: 
De eerste resultaten van de pilot Kunstmestvrije Achterhoek, waarin wordt geëxperimenteerd met een 
groen mineralenconcentraat als meststof, zijn positief. „De opbrengsten zijn te vergelijken met de 
resultaten van reguliere kunstmest”, zegt WUR-wetenschapper Philip Ehlert. 
 
https://www.vee-en-gewas.nl/artikel/144274-eerste-resultaten-kunstmestvrije-achterhoek-goed/ 
 

De klimaatrechtvaardigheidsbeweging viseert nu ook de agro-industrie - 18-09-2019 

De Wereld Morgen: 
Terwijl het Amazonewoud brandt, kijkt de klimaatrechtvaardigheidsbeweging naar de 
verantwoordelijkheid van de industriële landbouw en gaat ze tot actie over. 
 
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2019/09/16/de-klimaatrechtvaardigheidsbeweging-viseert-
nu-ook-de-agro-industrie/ 
 

KAS blijft onder grens van € 24 - 23-09-2019 

Boerderij: 
KAS wordt normaal gesproken in het najaar duurder. Daarvan is nu geen enkele sprake. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/9/KAS-blijft-onder-grens-van-24-475166E/ 
 

Niet de veestapel, maar de inputs halveren - 23-09-2019 

Boerderij: 
Het is hoog tijd voor een robuust beleid in plaats van simpele ‘oplossingen’ als de halvering van de 
veestapel of alle vertrouwen te stellen in nog meer technologie om de heilige graal van de meest 
productieve melkveehouderij van de wereld te willen zijn. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2019/9/Niet-de-veestapel-maar-de-inputs-halveren-474926E/ 
 

STIKSTOF 

Landbouwsector zwaar onder druk: de boeren hebben het gedaan - 17-09-2019 

AD: 
STIKSTOFDISCUSSIE De veestapel kan wel door de helft, opperde D66 deze week. Hoe kan het, dat de 
veehouders zo in de gevarenzone zijn gekomen? Hoeveel ruimte willen we nog maken voor de boer? 
 
https://www.ad.nl/economie/landbouwsector-zwaar-onder-druk-de-boeren-hebben-het-
gedaan~ae7ae791/?referrer=https://www.google.com/ 
 

Halveer de veestapel wel/niet - 17-09-2019 
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NRC: 
Twistgesprek De veestapel moet gehalveerd worden om de stikstofuitstoot omlaag te krijgen, 
vindt Tjeerd de Groot. Laten we boeren niet ‘bashen’, zegt Helma Lodders. 
 
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/13/halveer-de-veestapel-welniet-a3973312 
 

Stikstof zet druk op plannen Landbouwminister - 18-09-2019 

Nieuws.NL: 
Landbouwminister Carola Schouten blijft zoeken naar de “balans tussen landbouw en natuur”, schrijft 
ze op Prinsjesdag. Die balans is door de stikstofdiscussie verder onder druk komen te staan. 
 
https://nieuws.nl/algemeen/20190917/stikstof-zet-druk-op-plannen-landbouwminister/ 
 

Stikstof: wat doet LTO? - 18-09-2019 

Melkveebedrijf: 
Vorige week heeft LTO Nederland namens betrokken vakgroepen de visie op stikstof met het 
adviescollege Remkes gedeeld. De lobby draait op volle toeren. 
 
https://www.melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/2019/stikstof-wat-doet-lto-/b24g4c50o5460/ 
 

We willen legalisering van PAS-meldingen - 23-09-2019 

Boerderij: 
We moeten oppassen dat boerderijen worden weggekocht voor stikstof en gebieden als het ware 
leeglopen, aldus Trienke Elshof van LTO Nederland. Een interview. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/9/We-willen-legalisering-van-PAS-meldingen-
475626E/ 
 

FOSFAAT 

Vraagprijs fosfaatrechten in één jaar gehalveerd - 23-09-2019 

Melkvee: 
De extreem hoge vraagprijzen voor fosfaatrechten van vorig jaar waren slechts van korte duur, lijkt nu. 
Sinds exact een jaar geleden ging de vraagprijs voor de rechten als een baksteen naar beneden. 
 
https://www.melkvee.nl/artikel/219131-vraagrijs-fosfaatrechten-in-een-jaar-gehalveerd/ 
 

ECONOMIE 

Behoudend en onzeker: rust op Friese grondmarkt - 17-09-2019 

Beurs.NL: 
De Friese grondmarkt is rustig. Banken zijn terughoudend met financieren van grondaankopen en ook 
melkveehouders kijken voorlopig de kat uit de boom. Fosfaat en stikstof zorgen voor veel onzekerheid, 
merken de Friese deskundigen. „Alleen de akkerbouw is nog enigszins kooplustig.” 
 
https://www.veld-post.nl/artikel/218340-behoudend-en-onzeker-rust-op-friese-grondmarkt/ 
 


