
 

1 
 

 
NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 26 augustus – 16 september 2019 
 
 
(KUNST)MEST 

Welk land beschikt over het grootste mestoverschot? - 26-08-2019 

Melkveebedrijf: 
Hoewel mest een waardevol product is, hebben sommige regio’s te maken met een overschot. Er 
wordt meer geproduceerd dan de landbouw in de directe omgeving nodig heeft. Benieuwd welke 
landen hiermee te maken hebben? 
 
https://www.melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/2019/welk-land-beschikt-over-het-grootste-
mestoverschot-/b24g4c50o5398/ 
 

Markt biedt geen ruimte voor prijsstijging kunstmest - 26-08-2019 

Boerderij: 
KAS wordt normaal gesproken in deze periode duurder, maar dit jaar gebeurt er niks. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/8/Markt-biedt-geen-ruimte-voor-prijsstijging-
464197E/ 
 

Kverneland E-drill Maxi Plus zaait twee zaadsoorten of kunstmest - 29-08-2019 

LandbouwMechanisatie: 
Landbouwmachinebouwer Kverneland komt met een nieuwe geintegreerde zaaicombinatie. Met de E-
drill Maxi Plus kun je in een werkgang zaaien en kunstmest toedienen. 
 
https://www.mechaman.nl/landbouwmechanisatie/2019/08/27/kverneland-e-drill-maxi-plus-zaait-
twee-zaadsoorten-of-kunstmest/ 
 

Terneuzense Yara werkt aan schone kunstmest - 02-09-2019 

Reformatorisch Dagblad: 
In de negentig jaar dat kunstmestfabriek Yara in Zeeuws-Vlaanderen bestaat, groeide het bedrijf uit tot 
een wereldspeler met ruim 600 werknemers. Tegelijk staat Yara ook in de Nederlandse top tien van 
bedrijven die de meeste CO2 uitstoten. 
 
https://www.rd.nl/meer-rd/groen-duurzaamheid/terneuzense-yara-werkt-aan-schone-kunstmest-
1.1590298 
 

De koninklijke weg naar een rationeel mestbeleid - 03-09-2019 

BoerENbusiness: 
Onze koningin opent op woensdag 4 september de 'Groene Mineralen Centrale' te Beltrum, gelegen in 
de Achterhoek. Het project krijgt daarmee aandacht van een breed publiek en dat verdient het ook. Het 
gaat immers om een systeeminnovatie met een grote maatschappelijke betekenis. 
 
https://www.boerenbusiness.nl/opinies/herre-bartlema/opinie/10883864/de-koninklijke-weg-naar-
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een-rationeel-mestbeleid 
 

STIKSTOF 

Stikstofimpasse doorbreken heeft prioriteit - 26-08-2019 

Nieuwe Oogst: 
Sinds het Programma Aanpak Stikstof (PAS) dit voorjaar werd afgeschoten door de Raad van State, 
heeft de stikstofproblematiek de ontwikkeling in veel sectoren op slot gezet. LTO werkt hard aan een 
advies waarmee de huidige impasse moet worden vlotgetrokken. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/08/24/stikstofimpasse-doorbreken-heeft-prioriteit 
 

Kabinet moet keuzes maken in stikstofbeleid - 27-08-2019 

Boerderij: 
Kabinet zal zijn ware gezicht moeten laten zien in de stikstofaanpak. Welke positie heeft de 
veehouderij in de maatschappij? 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2019/8/Kabinet-moet-keuzes-maken-in-stikstofbeleid-
464906E/ 
 

FOSFAAT 

DLV: fosfaatnorm overschat fosfaatproductie melkvee - 26-08-2019 

Boerderij: 
De fosfaatproductie van melkvee blijft ook in 2019 fors onder het fosfaatplafond. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2019/8/DLV-fosfaatnorm-overschat-
fosfaatproductie-melkvee-464383E/ 
 

Megavergister staat aan begin van groots traject - 27-08-2019 

Boerderij: 
NDM Naturwertstoffe wil naast energie ook hoogwaardige grondstoffen uit mest halen. Dit 
miljoenenproject is een initiatief van 90 boeren. 
 
https://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Achtergrond/2019/8/Megavergister-staat-aan-begin-van-
groots-traject-464009E/ 
 

KLIMAAT 

NAJK: Klimaatmaatregelen mogen niet alleen op het bordje van de boer terechtkomen 
- 29-08-2019 

GroeneRuimte: 
Klimaatmaatregelen mogen niet alleen op het bordje van de boer terechtkomen, en dienen integraal 
met andere thema’s, zoals dierenwelzijn en biodiversiteit te worden geïmplementeerd. Daarbij moet 
een duidelijk verdienmodel voor de primaire sector overblijven. Dat zijn enkele van de standpunten van 
het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) ten aanzien van klimaatmaatregelen. 
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https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=215723  
 

Kamerleden warmen op voor nieuw vergaderseizoen - 02-09-2019 

Boerderij: 
Het reces loopt ten einde en de eerste politieke proefballonnen worden opgelaten. Met PAS, klimaat en 
mest belooft het geen rustige start van het nieuwe parlementaire jaar te worden. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/8/Kamerleden-warmen-op-voor-nieuw-
vergaderseizoen-466915E/ 
 

ECONOMIE 

OCI boekt recordresultaat op hogere omzet (2) - 02-09-2019 

Beurs.NL: 
AMSTERDAM (AFN) - Kunstmestproducent OCI heeft in het tweede kwartaal een record bereikt met 
zijn onderliggend bedrijfsresultaat, terwijl ook de omzet en aangepaste nettowinst flink verbeterden. 
Het bedrijf profiteerde van hogere verkopen van kunstmest en gestegen prijzen. 
 
https://www.beurs.nl/nieuws/binnenland/7055470/oci-boekt-recordresultaat-op-hogere-omzet-2/ 
 

LANDBOUW 

Aardappelketen strijkt op 4 en 5 september neer in Kain - 03-09-2019 

Landbouwleven: 
De hele aardappelketen opnieuw in de gemeente Kain, nabij Doornik, voor PotatoEurope 2019. Deze 
internationale openluchtvakbeurs wordt afwisselend ook georganiseerd in Frankrijk, Nederland en 
Duitsland. Met een recordaantal van 226 exposanten uit 17 landen wordt het ongetwijfeld een 
topeditie. 
 
https://www.landbouwleven.be/5965/article/2019-09-01/aardappelketen-strijkt-op-4-en-5-september-
neer-kain 
 

Een forse krimp van de veestapel brengt de akkerbouw in de problemen - 03-09-2019 

Trouw: 
Een ongebreidelde krimp van de veestapel die sommigen voorstaan, baart akkerbouwers zorgen, 
schrijft Jaap van Wenum, voorzitter LTO Akkerbouw. Een plantaardige wereld zonder dierlijke 
productie is niet in het belang van een sterke akkerbouw. 
 
https://www.trouw.nl/opinie/een-forse-krimp-van-de-veestapel-brengt-de-akkerbouw-in-de-
problemen~b29a4b1b/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
 

LNV wil Boerderij van de Toekomst - 03-09-2019 

Boerderij: 
Het ministerie van LNV overweegt de opzet van een Boerderij van de Toekomst. 
 
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Nieuws/2019/9/LNV-wil-Boerderij-van-de-Toekomst-467690E/ 
 


