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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 1 juli – 15 juli 2019 
 
 
(KUNST)MEST 

Subsidie voor Limburgs project ‘Slim Bemesten’ - 02-07-2019 

Akkerwijzer: 
Het ministerie van LNV heeft het Limburgs project ‘Slim Bemesten’ een subsidie van ruim 530.000 
euro toegezegd voor de periode 2019-2020. Doel is het ontwikkelen van een eenvoudig, betrouwbaar 
én door de overheid erkend systeem waarmee akkerbouwers en melkveehouders voldoen aan de 
nitraatrichtlijn. 
 
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/210155-530.000-euro-subsidie-voor-limburgs-project-slim-
bemesten/ 
 

Drijfmest in maisrij roept nog veel vragen op - 02-07-2019 

Nieuwe Oogst: 
De verplichting tot drijfmest in de rij bij mais gaat al vanaf 2021 in. Loonwerkers moeten fors 
investeren, maar er is nog veel onduidelijkheid. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/06/27/drijfmest-in-maisrij-roept-nog-veel-vragen-op 
 

Licht stijgende KAS-prijs bij tamme boerenvraag - 02-07-2019 

Boerderij: 
De kunstmestmarkt is in rustiger vaarwater terechtgekomen. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/6/Licht-stijgende-KAS-prijs-bij-tamme-
boerenvraag-443612E/ 
 

Afromen dierrechten blijft mogelijk - 09-07-2019 

Boerderij: 
Afromen van varkens- en pluimveerechten bij overdracht blijft mogelijk in de Meststoffenwet. Afromen 
is vanaf 2020 mogelijk bij een dreigende overschrijding van de productieplafonds voor stikstof en 
fosfaat van varkens en pluimvee. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/7/Afromen-dierrechten-blijft-mogelijk-446093E/ 
 

FOSFAAT 

Derogatievergunning voor bijna achttienduizend boeren - 04-07-2019 

Nieuwe Oogst: 
17.986 bedrijven kregen in 2018 een derogatievergunning. Dat zegt de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland die al deze bedrijven administratief controleerde. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/07/03/derogatievergunning-voor-bijna-achttienduizend-
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boeren 
 

LTO houdt kritiekpunten op voorgestelde wijzigingen in Meststoffenwet - 11-07-2019 

AgriHolland: 
Het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde 
actieprogramma Nitraatrichtlijn’ is op 27 juni is gepubliceerd en aan de Tweede Kamer gestuurd. Het 
wetsvoorstel gaat over fosfaatgebruiksnormen en over plafonds voor mestproductie.  
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=214367 
 

STIKSTOF 

Opinie: 'Braafste jongetje moet een klas terug' - 04-07-2019 

Dagblad van het Noorden: 
Nederland is met milieumaatregelen het braafste jongetje van de klas. De groeiende bevolking is zelf 
de kern van het stikstofprobleem, maar stalt de zondebok weer bij de boer. 
 
https://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/Opinie-Braafste-jongetje-moet-een-klas-terug-
24598662.html?harvest_referrer=https://www.google.com/ 
 

LANDBOUW 

Brits onderzoek: 'CO2-korrels kunnen bodem herstellen' - 09-07-2019 

Duurzaam Bedrijfsleven: 
Korrels gemaakt van CO2 kunnen de bodemgezondheid bevorderen. Dit concluderen Britse 
onderzoekers in een studie. De korrels zorgden voor een flinke verbetering van de bodemkwaliteit. 
 
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/agri-food/31955/co2-korrels-bodem 
 

KRINGLOOP 

Nee minister Schouten, kringlooplandbouw is geen verdienmodel - 09-07-2019 

RTLZ: 
De film laat zien hoe een stel op uitgeputte landbouwgrond een ecologisch miniparadijs weet te 
creëren. Maar het laat tegelijkertijd ook zien hoe ingewikkeld en precair deze situatie is. En het toont 
ook dat natuur niet zo veel te maken heeft met een verdienmodel, zoals het Nederlandse kabinet - met 
haar stuk over de kringlooplandbouw - suggereert. 
 
https://www.rtlz.nl/opinie/column/4768816/kringlooplandbouw-kabinet-landbouw-schouten-carola 
 


