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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 7 oktober – 21 oktober 2019 
 
 
(KUNST)MEST 

Vraag naar herwonnen meststoffen is sterk regiospecifiek - 14-10-2019 

AgriHolland: 
Op dit moment is landbouw nog afhankelijk van niet-hernieuwbare bronnen voor kunstmest in de vorm 
van geïmporteerd fosfor en kalium. Minerale stikstof wordt met een hoge energie-input vanuit 
luchtstikstof gebonden. 
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=217005 
 

Kaumera kan gebruik kunstmest reduceren - 14-10-2019 

Nieuwe Oogst: 
Waterschap Rijn en IJssel maakt uit proceswater van zuivelconcern FrieslandCampina de nieuwe 
grondstof Kaumera, geschikt voor de coating van zaden en mestkorrels. Het gebruik van Kaumera als 
biostimulant en slow release kunstmestcoating kan bijdragen aan een reductie van het 
kunstmestgebruik. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/10/12/kaumera-kan-gebruik-kunstmest-reduceren 
 

Stikstofcrisis biedt kansen voor een duurzamer Nederland - 16-10-2019 

NRC: 
Er zijn manieren om in de landbouw klimaat en stikstof tegelijkertijd aan te pakken. Twee voor de prijs 
van één, stellen consultants Tom Berg, Irina van der Hoorn, Kees van der Leun en Giel Linthorst van 
adviesbureau Navigant. 
 
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/15/stikstofcrisis-biedt-kansen-voor-een-duurzamer-nederland-
a3976784 
 

Britse graanexport valt stil naar brexit toe - 17-10-2019 

Leeuwarder Courant: 
De Britse graanexport naar de Europese Unie is in de aanloop naar de brexitdeadline sterk afgenomen. 
Handelaren wachten af of er een deal komt tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Gebeurt dat niet, 
dan volgen mogelijk importtarieven. 
 
https://www.lc.nl/economie/Britse-graanexport-valt-stil-naar-brexit-toe-24927541.html 
 

STIKSTOF 

LTO: Voorzichtige tegemoetkomingen kabinet bij aanpak stikstof, zorgen blijven - 07-10-
2019 

GroeneRuimte: 
LTO Nederland heeft gemengde gevoelens bij de kabinetsreactie op het rapport van het Adviescollege 
Stikstofproblematiek onder voorzitterschap van Johan Remkes. Het is positief dat het kabinet ervoor 
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kiest enkele voorzichtige stappen te zetten op weg naar een oplossing die voor boeren en tuinders 
werkbaar is. Toch blijven er grote zorgen en onzekerheid. 
 
https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=216848 
 

LTO: innemen latente ruimte onacceptabel - 08-10-2019 

Boerderij: 
Volgens LTO Nederland blijven er grote zorgen en onzekerheid over het stikstofbeleid. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/10/LTO-innemen-latente-ruimte-onacceptabel-
481733E/ 
 

Coalitie steunt kabinetsplan stikstof, oppositie mort - 08-10-2019 

Boerderij: 
Oppositiepartij SP vindt dat het kabinet niet voortvarend genoeg is bij de stikstofaanpak. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/10/Coalitie-steunt-kabinetsplan-stikstof-oppositie-mort-
481536E/ 
 

POV breekt met Schouten, LTO dreigt, zuivel bezorgd - 14-10-2019 

BoerEnBusiness: 
De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft het overleg met het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgeschort door het nieuwe stikstofbeleid. Daarbij dreigt 
ook LTO Nederland dit te doen en verklaart de Nederlandse zuivelsector bezorgd te zijn over de 
uitwerking van de stikstofmaatregelen. 
 
https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10884295/pov-breekt-met-schouten-lto-dreigt-zuivel-bezorgd 
 

Kabinet geërgerd over Friese stikstofdraai - 14-10-2019 

Leeuwarder Courant: 
Het kabinet is geërgerd over het intrekken van de Friese beleidsregel stikstof, na het grote 
boerenprotest op de Tweebaksmarkt. Vicepremier Hugo de Jonge noemde de bestuurlijke draai 
,,bijzonder’’. Landbouwminister Carola Schouten gaat op korte termijn in gesprek. 
 
https://www.lc.nl/friesland/Kabinet-ge%C3%ABrgerd-over-Friese-stikstofdraai-24914810.html 
 

Rondetafelgesprek over stikstof - 16-10-2019 

Tweede Kamer: 
De Tweede Kamer organiseert op woensdag 16 oktober van 12.45 tot 15.00 uur een rondetafelgesprek 
over de stikstofproblematiek. De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontvangt 
zestien deskundigen die over dit onderwerp komen praten met de Kamerleden. Een dag later is er een 
plenair debat over het onderwerp. 
 
https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/rondetafelgesprek-over-stikstof 
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Extra onderzoek brengt geen verandering: ‘veehouderij blijft voornaamste bron van 
stikstof’ - 17-10-2019 

Trouw: 
Een bezoek aan het RIVM kon critici van het instituut niet overtuigen. Zij houden twijfels bij de 
stikstofmetingen. 
 
https://www.trouw.nl/binnenland/extra-onderzoek-brengt-geen-verandering-veehouderij-blijft-
voornaamste-bron-van-stikstof~b8b7ea48/  
 

Rondetafelgesprek over stikstof - 16-10-2019 

NOS: 
Het stikstofbeleid voor de landbouw dat het kabinet nu voorstelt, is op juridisch drijfzand gebouwd. En 
de stikstofberekeningen en -modellen zijn zo onzeker dat je er geen beleid op moet willen baseren. 
 
https://nos.nl/artikel/2306420-kabinetsbeleid-stikstof-juridisch-onhoudbaar-kamer-in-verwarring.html 
 

FOSFAAT 

Nieuwe peildatum stikstof en fosfaat: 4 oktober 2019 - 07-10-2019 

BoerENbusiness: 
Om de stikstofimpasse het hoofd te bieden, kiest het kabinet ervoor om intern- extern salderen weer 
mogelijk te maken. De peildatum voor het aantal dier- en fosfaatrechten is daarbij gesteld op 4 
oktober. Verder wordt beloofd dat de krimp van de veestapel niet gedwongen, maar vrijwillig, slim en 
warm zal gebeuren. 
 
https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10884228/nieuwe-peildatum-stikstof-en-fosfaat-4-oktober-
2019 
 

Provincie komt Limburgse boeren tegemoet - 16-10-2019 

Nieuwe Oogst: 
Provincie Limburg doet enkele belangrijke concessies aan Limburgse boeren en tuinders na hun 
protestactie dinsdag. 'Zo komt er geen koppeling van stikstofemissie met fosfaat- en dierrechten', 
melden LLTB-voorzitter Léon Faassen en LAJK-voorzitter Willem Voncken. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/10/15/provincie-komt-limburgse-boeren-tegemoet 
 

KRINGLOOP 

Rol van mest in kringlooplandbouw - 07-10-2019 

AkkerbouwActueel: 
De brochure ‘Mest, een waardevolle grondstof’ maakt duidelijk dat mest geen afval is, maar juist 
waardevolle voeding voor planten en de bodem. In de omslag naar kringlooplandbouw in 2030 ligt de 
uitdaging in het sluiten van nutriëntenkringlopen. 
 
https://www.akkerbouwactueel.nl/nieuwsartikel/2019/rol-van-mest-in-
kringlooplandbouw/b24g18c36o3798/ 
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Commissie: CO2-heffing én stikstofheffing nodig voor kringlooplandbouw - 08-10-2019 

Trouw: 
Er moet in de landbouw een heffing komen op alle uitstoot, van CO2 tot stikstof, adviseert een 
commissie. 
 
https://www.trouw.nl/politiek/commissie-co2-heffing-en-stikstofheffing-nodig-voor-
kringlooplandbouw~b0aaab44/ 
 

 


