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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 21 oktober – 4 november 2019 
 
 
(KUNST)MEST 

KAS-notering komt niet van z’n plek - 21-10-2019 

Boerderij 
Van stijgende KAS-prijzen in het najaar is nu geen sprake. De kunstmestmarkt is een aanbodmarkt. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/10/KAS-notering-komt-niet-van-zn-plek-486256E/ 
 

KENNISCONSORTIUM ZET STIKSTOF OM IN KUNSTMEST - 21-10-2019 

BNR: 
Er is ook goed nog nieuws in het stikstofdossier. Dat bewijst het Kennisconsortium N.E.W.B.I.E.S. Dat 
heeft in Oss een zeecontainer neergezet met daarin een proefopstelling om stikstof om te zetten naar 
kunstmest. 
 
https://www.bnr.nl/nieuws/innovatie/10392530/kennisconsortium-zet-stikstof-om-in-kunstmest 
 

STIKSTOF 

Stikstof: Regering heeft nog een pot geld voor boeren - 21-10-2019 

Akkerwijzer: 
In het grote stikstofdebat donderdag trok de coalitie één lijn. Boeren zijn niet de schuld van het 
stikstofprobleem, stelden VVD, CDA, D66 en CU, maar ze kunnen helpen bij het oplossen daarvan. En 
daar trekt de regering geld voor uit. 
 
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/223045-stikstof-regering-heeft-nog-een-pot-geld-voor-boeren/ 
 

Intern en extern salderen werkt prima bij stikstof - 21-10-2019 

Boerderij: 
Het gevolg van de RvS-uitspraak is bekend: projecten liggen stil. Hoe kan dat worden opgelost? 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2019/10/Intern-en-extern-salderen-werkt-prima-bij-stikstof-
486511E/ 
 

Naar de tekentafel voor maatregelen stikstof - 22-10-2019 

Boerderij: 
Minister en provincies nemen tot 1 december de tijd om nieuwe stikstofmaatregelen op te stellen. De 
vorige versie is nogal een fiasco geworden. Het was te veel haastwerk. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2019/10/Naar-de-tekentafel-voor-maatregelen-stikstof-
487998E/ 
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Boeren praten door met Schouten over stikstof - 04-11-2019 

Boerderij: 
Boerenorganisatie LTO blijft praten met minister Carola Schouten (Landbouw) over de 
stikstofproblematiek. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/11/Boeren-praten-door-met-Schouten-over-stikstof-
493542E/ 
 

Schouten: stikstofarm voer voor de korte termijn - 04-11-2019 

BoerENbusiness: 
Landbouwminister Carola Schouten laat de mogelijkheid doorrekenen om verplicht stikstofarm voer te 
introduceren in de Nederlandse veehouderij. 
 
https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10884505/schouten-stikstofarm-voer-voor-de-korte-
termijn 
 

FOSFAAT 

Minister neemt productierechten af bij dreigende overschrijding fosfaatplafond - 22-10-
2019 

Pluimveeweb: 
Minister Schouten van Landbouw is van plan bij zowel een dreigende als een concrete overschrijding 
van het fosfaatplafond het aantal productierechten in de betreffende sector in te krimpen. 
 
https://www.pluimveeweb.nl/artikel/223347-minister-neemt-productierechten-af-bij-dreigende-
overschrijding-fosfaatplafond/ 
 

LANDBOUW 

Stikstofreductie is symptoombestrijding. Wat we nodig hebben, is systeemverandering 
- 22-10-2019 

Volkskrant: 
De omslag naar een nieuwe landbouw? Breek de macht van banken, supermarkten en industrie, 
betogen Alex Schreiner en Leonardo van de Berg, namens de Federatie van agro-ecologische boeren. 
 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/stikstofreductie-is-symptoombestrijding-wat-we-nodig-
hebben-is-systeemverandering~bc495439/ 
 

Prof Wouter Saeys: ‘Smart farming vervangt de ‘wijze boer’ nooit’ - 04-11-2019 

Landbouwleven: 
Worden onze landbouwbedrijven straks gerund door robotboeren? Nee, helemaal niet! “Data is niét het 
witte goud”, beklemtoont prof Wouter Saeys (KU Leuven), een autoriteit op het vlak van 
precisielandbouw. 
 
https://www.landbouwleven.be/6417/article/2019-11-02/prof-wouter-saeys-smart-farming-vervangt-
de-wijze-boer-nooit 
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KRINGLOOP 

Martin Scholten: vee hoort bij kringlooplandbouw - 04-11-2019 

Nieuwe Oogst: 
Kringlooplandbouw kan niet zonder vee, omdat mest en voer daarbij cruciaal zijn. Mestverwerking kan 
daar een belangrijke rol bij spelen. Een wereld met enkel plantaardige producten gaat het niet redden 
en redt ook niet onze gezondheid. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/11/02/martin-scholten-vee-hoort-bij-kringlooplandbouw 
 


