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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 11 april – 2 mei 2019 
 
 
(KUNST)MEST 

Meststoffen Nederland lanceert visie op bemesting - 16-04-2019 

Nieuwe Oogst: 
De totale landbouwketen, van boer tot retailer, moet de impact op het klimaat en milieu verder 
reduceren. Dat vereist een nieuwe visie op de voedselvoorziening en de rol van (minerale) meststoffen, 
stelt Meststoffen Nederland. 
 
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/04/15/meststoffen-nederland-lanceert-visie-op-bemesting 
 

Bemesten met ammoniumstikstof of nitraatstikstof? - 17-04-2019 

Boerderij: 
Afhankelijk van de weers-, gewas en bodemomstandigheden is het bij een bemesting regelmatig de 
vraag: kies ik voor een ammonium- of een nitraatstikstof? De praktijk leert dat beide vormen van N 
nodig zijn in het groeiseizoen. Nitraat is direct beschikbaar en ammonium wordt na nitrificatie 
opneembaar.  
 
https://www.boerderij.nl/Home/Partner/2019/4/Bemesten-met-ammoniumstikstof-of-nitraatstikstof-
415544E/ 
 

Gewastourpercelen tonen droog zaaibed - 17-04-2019 

BOERenBUSINESS: 
De percelen van de Boerenbusiness Gewastour zijn inmiddels gezaaid. De eerste uienpercelen waren 
vorige week gekiemd. Echter, door de droogte en kou van afgelopen week loopt het kiemproces op de 
andere percelen wat vertraging op. 
 
https://www.boerenbusiness.nl/gewastour-uien/artikel/10882085/gewastourpercelen-tonen-droog-
zaaibed 
 

Voerafzet van De Samenwerking stijgt 2% - 25-04-2019 

Boerderij: 
De voerafzet van diervoercoöperatie De Samenwerking is in 2018 met 2% gestegen naar 128.000 ton. 
De coöperatie spreekt van een prima resultaat in 2018. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/4/Voerafzet-van-De-Samenwerking-stijgt-2-419766E/ 
 

Ruimte voor nieuw mestbeleid beperkt - 29-04-2019 

Boerderij: 
Het mestbeleid moet op de schop. Alle opties staan open. De ruimte om fors te veranderen is te klein. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2019/4/Ruimte-voor-nieuw-mestbeleid-
beperkt-418638E/ 
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Bij een goede 1e snede maakt kwaliteit 2e snede niet zoveel uit - 01-05-2019 

Melkvee:  
Wordt u ook geprikkeld door deze kop? Wij wel. Weinig mensen zullen het hier mee eens zijn. En 
terecht. Maar de praktijk laat wat anders zien. Waar de eerste snede alle aandacht krijgt, lijkt de focus 
op de tweede snede soms wat te verslappen.  
 
https://www.melkvee.nl/artikel/195397-bij-een-goede-1e-snede-maakt-kwaliteit-2e-snede-niet-zoveel-
uit/ 
 

Lodders bezorgd over lastenverzwaring mestmonstering - 01-05-2019 

Boerderij: 
VVD-Kamerlid Helma Lodders vindt het niet terecht dat boeren een extra lastenverzwaring krijgen 
opgelegd door de aangescherpte normen voor het bemonsteren van dierlijke mest. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/4/Lodders-bezorgd-over-lastenverzwaring-
mestmonstering-422056E/ 
 

FOSFAAT/ STIKSTOF 

Generiek korten staat wel in mestwet, maar teruggeven niet - 25-04-2019 

Boerderij: 
Generiek korten bij overschrijding van sectorplafonds stikstof of fosfaat wordt mogelijk vanaf 1 januari 
2020. Een eventuele korting op fosfaatrechten, varkens- of pluimveerechten zal pas effectief worden 
in 2022. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/4/Generiek-korten-staat-wel-in-mestwet-maar-
teruggeven-niet-419949E/ 
 

LANDBOUW 

Jonge boeren investeren massaal in duurzame landbouw - 29-04-2019 

DuurzaamBedrijfsleven: 
De provincie Noord-Holland stimuleert duurzame landbouw door subsidies beschikbaar te stellen voor 
jonge boeren. Daarmee kunnen zij investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, 
precisielandbouwtechnieken of elektrische landbouwvoertuigen.  
 
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/agri-food/31469/jonge-boeren-duurzame-landbouw. 
 

ECONOMIE 

Boerenfamiliebedrijf verzekert voedselzekerheid - 30-04-2019 

Boerderij: 
De EU kent een waardevol model van agrarische familie- en gezinsbedrijven en moet dat beschermen. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2019/4/Boerenfamiliebedrijf-verzekert-voedselzekerheid-
420873E/ 
 


