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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 17 juni – 1 juli 2019 
 
 
(KUNST)MEST 

Bodem, boer en integrale benadering centraal in visie LTO op toekomstig mestbeleid - 19-
06-2019 

AgriHolland: 
LTO Nederland heeft een eigen landbouw brede visie ontwikkeld op het toekomstig mest- en 
mineralenbeleid. LTO Nederland geeft hiermee als eerste boerenbelangenorganisatie concrete 
uitvoering aan de Kringloopvisie, Herbezinning mestbeleid van minister Schouten van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Klimaatakkoord voor landgebruik. 
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=213647 
 

Groeikracht: ‘Mestbeleid mergelt Achterhoekse bodem uit’ - 24-06-2019 

Melkvee: 
De bodem onder het grasland in de Achterhoek verarmt in hoog tempo. In vier jaar tijd is de 
hoeveelheid fosfaat in de bodem fors gedaald. Dit concludeert Groeikracht BV op basis van onderzoek 
op 108 Achterhoekse percelen van tien melkveehouders. 
 
https://www.melkvee.nl/artikel/209184-groeikracht-mestbeleid-mergelt-achterhoekse-bodem-uit/ 
 

CBGV presenteert bemestingsadvies voor roterend standweiden - 26-06-2019 

Melkvee: 
Omdat roterend standweiden, ofwel Nieuw Nederlands Weiden, aan populariteit wint, ontwikkelde de 
Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen een handreiking voor de bemesting van dit 
weidesysteem. 
 
https://www.melkvee.nl/artikel/208980-cbvg-presenteert-bemestingsadvies-voor-roterend-
standweiden/ 
 

Bemesten met behulp van een taakkaart - 26-06-2019 

Nieuwe Oogst: 
Loonbedrijf Meiland uit Azewijn rijdt op een perceel mest uit met behulp van een taakkaart. Daarmee 
wordt de toegift van mest bepaald. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/06/24/bemesten-met-behulp-van-een-taakkaart 
 

STIKSTOF 

Oplossing voor beweiden en bemesten heel lastig - 27-06-2019 

Boerderij: 
Een algemene vrijstelling voor beweiden en bemesten is praktisch onmogelijk. Dat zegt de Utrechtse 
hoogleraar Omgevingsrecht Chris Backes. 
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https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2019/6/Oplossing-voor-beweiden-en-bemesten-
heel-lastig-443046E/ 
 

Krappe bemestingsruimte voor deelnemers pilot 'Bedrijfseigen Stikstofbemesting met 
dierlijke mest - 26-06-2019 

AgriHolland: 
De gewasopbrengsten in stikstof en fosfaat van melkveebedrijven die deelnemen aan de pilot 
'Bedrijfseigen Stikstofbemesting met dierlijke mest' waren in 2018 uitzonderlijk laag. Dit heeft 
gevolgen voor de bemestingsruimte voor 2019. 
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=213714 
 

LANDBOUW 

'Landbouwhypes zoals Conservation en Climate-Smart Agriculture helpen Afrikaanse 
boeren niet' - 19-06-2019 

AgriHolland: 
Hypes zoals Conservation Agriculture helpen Afrikaanse boeren niet om hun productie en inkomen te 
verbeteren. De boeren hebben het meeste baat bij flexibele landbouwbenaderingen die inspelen op 
hun bedrijf, bodem en klimaat. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Esther Masvaya in Zimbabwe. 
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=213706 
 

'Het blijkt lastig om de doelen van mestbeleid te halen binnen de huidige landbouw' - 24-
06-2019 

AgriHolland: 
Het Nederlandse mestbeleid heeft al tot veel verbeteringen geleid in de afgelopen decennia. De 
gehaltes nitraat en fosfaat in grond- en oppervlaktewater zijn over de gehele linie gedaald. De doelen 
zijn echter nog niet overal behaald en het is ook de vraag of doelen voor nitraat- en fosfaatgehaltes 
wel haalbaar zijn op korte termijn. 
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=213870 
 

KRINGLOOP 

Minister wijst Twente aan als experimenteergebied kringlooplandbouw - 19-06-2019 

Rtv Oost: 
Mineral Valley Twente Twickel is één van de de vijf gebieden in Nederland waar boeren mogen 
afwijken van de geldende regels voor het uitrijden van dierlijke mest. Dat heeft minister Carola 
Schouten bepaald om de omslag te kunnen maken naar kringlooplandbouw. 
 
https://www.rtvoost.nl/nieuws/314194/Minister-wijst-Twente-aan-als-experimenteergebied-voor-
kringlooplandbouw 
 

Provincie wil vaart maken met kringlooplandbouw - 26-06-2019 

BoerenBusiness: 
Er bestaat slechts weinig twijfel over nut en noodzaak van een circulaire landbouwsector, zo is in het 
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afgelopen jaar wel gebleken. Volgens mij mogen we dus spreken van consensus over de richting 
waarin de Nederlandse landbouwsector zich moet ontwikkelen.  
 
https://www.boerenbusiness.nl/opinies/herre-bartlema/opinie/10882920/provincie-wil-vaart-maken-
met-kringlooplandbouw 
 

Mest, PAS, klimaat, hitte – in de kringloop komt alles bij elkaar - 27-06-2019 

Boerderij: 
Soms worden Kamerdebatten zo veelomvattend, dat er nog weinig focus in is aan te brengen. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/6/Mest-PAS-klimaat-hitte--in-de-kringloop-komt-
alles-bij-elkaar-442692E/ 
 


