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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 23 september – 7 oktober 2019 
 
 
(KUNST)MEST 

Kunstmestfabriek Yara ruim etmaal geblokkeerd - 26-09-2019 

BoerEnBusiness: 
De toegang van meststoffenproducent Yara is op maandag 23 september geblokkeerd door meerdere 
milieuorganisaties. De actie vond plaats bij de fabriek van de multinational nabij het Duitse Hamburg. 
 
https://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10884111/kunstmestfabriek-yara-ruim-etmaal-
geblokkeerd 
 

Wat in je hoofd zit, neemt niemand je meer af - 30-09-2019 

Nieuw Israëlitisch Weekblad: 
Om aandacht te vragen voor het milieu pakte professor Johan Sanders (70) de trein naar Bordeaux en 
van daaruit de fi ets naar Pamplona, dwars door de Pyreneeën, om een klimaatconferentie bij te 
wonen. Maar deze uitvinder heeft meer wapenfeiten op zijn naam staan. 
 
https://niw.nl/wat-in-je-hoofd-zit-neemt-niemand-je-meer-af/ 
 

Fosfor Kunstmest-Markt: 2019 Wereldwijde Bedrijfstrends, Groei, Aandeel, Omvang En 
2025 Verwacht Onderzoeksrapport - 01-10-2019 

Showbizz Net: 
Het wereldwijde Fosfor kunstmest-marktonderzoek 2019 biedt een overzicht van de branche, inclusief 
definities, classificaties, applicaties en de ketenstructuur van de branche. 
 
https://www.showbizznet.nl/persbericht/13393/fosfor-kunstmest-markt-2019-wereldwijde-
bedrijfstrends-groei-aandeel-omvang-en-2025-verwacht-onderzoeksrapport/ 
 

Kameleon-gel uit afvalwater goed voor potjes en stropdassen - 03-10-2019 

Volkskrant: 
Waterschappen zien zichzelf niet langer als de schoonmakers van afvalwater, maar als energie- en 
grondstoffenfabrieken. Waterschap Rijn en IJssel komt met een wonderbaarlijke gel, gewonnen uit 
relatief schoon afvalwater van zuivelmultinational FrieslandCampina. Resultaat: stropdassen, 
porselein en een coating voor zaden of betonvloeren. 
 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/kameleon-gel-uit-afvalwater-goed-voor-potjes-en-
stropdassen~b0928037c/ 
 

STIKSTOF 

Boeren moeten de band met hun land herstellen - 24-09-2019 

Volkskrant: 
Kurkdroog is het land. Met lede ogen zien de pachtboeren aan hoe de tractor van de landeigenaar 
diepe voren trekt in de grond die zij al decennia bewonen en bewerken. 
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https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/boeren-moeten-de-band-met-hun-land-
herstellen~b202d7c5/ 
 

Stikstof aanpak van Remkes: 100 km op de snelweg en minder landbouw - 24-09-2019 

Cobouw: 
De veestapel moet worden verkleind en de maximumsnelheid op snelwegen verlaagd. Dat adviseert 
oud-minister Johan Remkes het kabinet om de stikstofcrisis het hoofd te bieden, aldus het AD. 
 
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2019/09/stikstof-aanpak-van-remkes-100-km-op-de-
snelweg-en-minder-landbouw-101276785?vakmedianet-approve-
cookies=1&_ga=2.41640295.436195264.1569306268-805919836.1569306268 
 

Boeren in het nauw door stikstof: stoppen voor 4 op 10 bespreekbaar - 26-09-2019 

NOS: 
Een meerderheid van de boeren zegt dat ze onzekerder zijn geworden over het voortbestaan van hun 
bedrijf sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State. 
 
https://nos.nl/artikel/2303231-boeren-in-het-nauw-door-stikstof-stoppen-voor-4-op-10-
bespreekbaar.html 
 

Nederlandse koeien en kippen bezorgd om stikstofcrisis, maar uitstoot daalt al jaren - 30-
09-2019 

De dagelijkse standaard: 
Cijfers van het CBS bewijzen het gelijk van de Nederlandse koeien en boeren als het gaat om de 
stikstofmaatregelen die het adviescollege van Johan Remkes voorstelt. De oud-minister liet weten dat 
‘vervuilende agrarische bedrijven’ moeten worden gesaneerd. Echter laten cijfers zien dat de stikstof-
uitstoot van die sector al jaren daalt. 
 
https://www.dagelijksestandaard.nl/2019/09/koeien-gedeprimeerd-vanwege-stikstofmaatregelen-
ons-volk-en-onze-uitstoot-krimpen-al-jaren/ 
 

Meeste Nederlanders willen boeren ontzien bij terugdringen stikstof - 02-10-2019 

NOS: 
Als boeren hun veestapel moeten inkrimpen om de uitstoot van stikstof terug te dringen, moeten ze 
daarvoor gecompenseerd worden. Dat vindt twee derde van de Nederlanders. Dat blijkt uit een Ipsos-
enquête (.pdf) die is uitgevoerd in opdracht van Nieuwsuur. 
 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2304168-meeste-nederlanders-willen-boeren-ontzien-bij-
terugdringen-stikstof.html 
 

Geen snelle oplossing stikstofprobleem - 03-10-2019 

Boerderij: 
Het Rijk moet verouderde veebedrijven die veel stikstof uitstoten in de omgeving van Natura 2000-
gebieden opkopen. Liefst op basis van vrijwilligheid, luidt het advies van de commissie-Remkes. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/10/Geen-snelle-oplossing-stikstofprobleem-
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LANDBOUW 

Europese Unie moet precisielandbouw ondersteunen - 24-09-2019 

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 
 

NPPL 2020 ook met robot - 24-09-2019 

Boerderij: 
De Nationale Proeftuin Precisielandbouw breidt opnieuw uit met 6 nieuwe toepassingen. De robot doet 
zijn intrede in het project. Naast akkerbouwers, veehouders en bloembollentelers en fruittelers en 
vollegrondgroentetelers maken kans op gratis onafhankelijk advies vanuit Wageningen om hun bedrijf 
te innoveren. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/9/NPPL-2020-ook-met-robot-475739E/ 
 

Roep om subsidie voor precisielandbouw - 30-09-2019 

Boerderij: 
Europese lidstaten worden opgeroepen om een vorm van subsidie op te nemen in het nieuwe GLB 
(2021-2027) om technologie en innovatie in de precisielandbouw te stimuleren. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/9/Roep-om-subsidie-voor-precisielandbouw-477091E/ 
 

KRINGLOOP 

Kan Zuid-Holland kringlopen sluiten met mesttekort? - 26-09-2019 

Nieuwe Oogst: 
In de veelzijdige land- en tuinbouw van Zuid-Holland is het mogelijk alle mest in de provincie af te 
zetten. De hoeveelheid mest is mogelijk zelfs te klein, blijkt uit een inventarisatie van het project 
'Vruchtbare Kringloop'. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/09/24/kan-zuid-holland-kringlopen-sluiten-met-mesttekort 
 

Vijf inzichten op Springtij - 30-09-2019 

DuurzaamBedrijfsleven: 
Al tien jaar lang staat Terschelling tijdens Springtij een paar dagen lang in het teken van leiderschap 
tonen, inspiratie opdoen en nieuwe inzichten verkrijgen. DuurzaamBedrijfsleven was erbij en zet een 
aantal opgedane inzichten op een rij. 
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https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/future-leadership/32455/springtij-forum-2019 
 

Mest? Ik riek niks... - 01-10-2019 

Landbouwleven: 
Tijdens de Koplopersbijeenkomst Milieu- en Kringloopeconomie in de Varkenshouderij stond 
mestverwerking in de schijnwerpers. Innovaties in dit domein bieden immers boeiende, heel concrete 
mogelijkheden voor een economische en ecologische toekomst. 
 
https://www.landbouwleven.be/6147/article/2019-09-30/mest-ik-riek-niks 
 

Wij lossen het op - 02-10-2019 

Melkvee: 
De laatste tijd staat er weer veel in de krant over de impact van de landbouw op milieu en 
maatschappij. Bij bijna ieder probleem wordt gesuggereerd dat dit veroorzaakt wordt door, of sterk 
gelieerd is aan de landbouw. Maar is dat zo en wat is de werkelijkheid? 
 
https://www.melkvee.nl/artikel/220256-wij-lossen-het-op/ 
 

Friese melkveehouders in project Vruchtbare Kringloop 2016-2018 scoren goed - 03-10-
2019 

AgriHolland: 
Binnen het project Vruchtbare Kringloop 2016-2018 is van 46 Friese melkveebedrijven de 
KringloopWijzer geanalyseerd. Uit die analyse kwam naar voren dat Friese melkveehouders goed op 
weg zijn met duurzaamheid. 
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=216667 
 

 


