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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 11 maart – 21 maart 2019 
 
 
(KUNST)MEST 

Mestinjectie schaadt worm en weidevogel - 12-03-2019 

Friesch Dagblad: 
Op weilanden waar drijfmest in de bodem wordt geïnjecteerd, zijn minder wormen dan op percelen 
waar ruige stalmest is opgebracht. Dat heeft direct effect op de voedselvoorziening voor weidevogels, 
schrijft onderzoeker Jeroen Onrust van de Rijksuniversiteit Groningen, op basis van eigen onderzoek, 
in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Applied Ecology. 
 
https://frieschdagblad.nl/2019/3/9/mestinjectie-schaadt-worm-en-
weidevogel?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F 
 

Nieuwe kansen voor vlinderbloemigen - 12-03-2019 

Landbouwleven: 
Vlinderbloemigen kunnen rekenen op een groeiende interesse bij rundveehouders. Naast de verplichte 
gewasdiversificatie in het kader van de vergroening en een aantrekkelijke premie kunnen deze 
gewassen ook enkele sterke teelt- en voedertechnische troeven op tafel leggen. 
 
https://www.landbouwleven.be/4841/article/2019-03-12/nieuwe-kansen-voor-vlinderbloemigen  
 

LTO vakgroep Melkveehouderij pleit voor passend mestbeleid via drie pakketten - 12-03-
2019 

AgriHolland: 
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kondigde eind 2017 een herbezinning 
van het mestbeleid aan. Haar visie Waardevol en Verbonden biedt daarvoor de kaders. De LTO 
vakgroep Melkveehouderij heeft een visie op het mestbeleid opgesteld waarin de bodem centraal 
staat. 
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=210833 
 

Groenbemester en stro verhakselen is onvoldoende - 14-03-2019 

Boerderij: 
Veel extensieve akkerbouwbedrijven kampen met een negatieve organischestofbalans. Met alleen 
groenbemester en dierlijke mest kom je er niet. Compost in plaats van dierlijke mest kan verstandig 
zijn. 
 
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Achtergrond/2019/3/Groenbemester-en-stro-verhakselen-
onvoldoende-402660E/ 
 

De eerste boeren kunnen starten met Achterhoekse ‘groene’ kunstmest - 14-03-2019 

Tubantia: 
De weg is vrij voor Achterhoekse kunstmest, gewonnen uit varkensmest. Na de Europese Unie heeft 
ook Den Haag toestemming gegeven voor een proef in de Achterhoek, waardoor dit jaar bij 55 boeren 
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met de nieuwe kunstmest gewerkt kan worden. 
 
https://www.tubantia.nl/achterhoek/de-eerste-boeren-kunnen-starten-met-achterhoekse-groene-
kunstmest~a493156a/ 
 

Kamer wil vogelbestendig mestbeleid - 20-03-2019 

Boerderij:  
Het nieuwe mestbeleid moet weidevogelbestendig worden als het aan de Tweede Kamer ligt. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/3/Kamer-wil-vogelbestendig-mestbeleid-404318E/ 
 

Akkerbouw wil meer keuzes in mestbeleid - 20-03-2019 

Nieuwe Oogst: 
LTO-vakgroep Akkerbouw komt met voorstellen om meer organische mest te gebruiken, maar wil ook 
ruimte houden voor kunstmest. Meewerken aan een gecertificeerde mestketen is prima, vindt 
voorzitter Jaap van Wenum.  'We willen dan wel bij ontvangst van de mest weten wat de 
mineralengehaltes zijn. Dat is een harde voorwaarde. 
 

FOSFAAT 

Vella grijpt niet in bij verschil fosfaatexcretienormen - 14-03-2019 

Boerderij: 
Eurocommissaris Karmenu Vella van milieu gaat niet ingrijpen bij de verschillen in 
fosfaatexcretienormen tussen Vlaanderen en Nederland. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2019/3/Vella-grijpt-niet-in-bij-verschil-
fosfaatexcretienormen-403305E/ 
 

STIKSTOF 

Yara maakt compacte N-sensor voor telefoon - 21-03-2019 

Boerderij: 
De Noorse kunstmestproducent Yara tovert een smartphone om tot stikstofsensor. Het introduceert 
namelijk de YaraIrix. Een clip die je op de smartphonecamera klemt en zo die dienst doet als N-sensor. 
 
https://www.mechaman.nl/landbouwmechanisatie/2019/03/19/yara-maakt-compacte-n-sensor-voor-
telefoon/ 
 

LANDBOUW 

CO2-heffing treft doel, niet de boer - 20-03-2019 

BOERenBUSINESS: 
De vicepremier van onze regering heeft een groot draagvlak weten te krijgen voor de visienota 
over circulaire landbouw. Het ziet ernaar uit dat deze prestatie het kabinet geïnspireerd heeft met 
voortvarendheid een klimaatbeleid te presenteren dat kan rekenen op brede steun. 
 
https://www.boerenbusiness.nl/opinies/herre-bartlema/opinie/10881713/co2-heffing-treft-doel-niet-
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de-boer 
 

Oefen met precisie - 21-03-2019 

Nieuwe Oogst: 
De brandstofverbruiksmeter op trekkers is, gekoppeld aan de rtk-gps-terminal, een goedkoop 
alternatief voor de bodemscan. 
 
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Blogs/2019/3/Oefen-met-precisie-405765E/ 
 

KRINGLOOP 

Erfbetreders weinig bekend met kringlooplandbouw - 14-03-2019 

Boerderij: 
De dominante denk- en werkwijze is bij erfbetreders vooral nog gericht op intensivering, 
productieverhoging en kostenreductie. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van RVO.nl naar de rol 
van erfbetreders in relatie tot de omslag naar kringloop- en natuurinclusieve landbouw. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/3/Erfbetreders-weinig-bekend-met-kringlooplandbouw-
403136E/  
 

ECONOMIE 

Het belang van duurzame kleding - 20-03-2019 

Hoogeveensche Courant: 
De belangstelling voor duurzaamheid groeit. Men wordt zich meer bewust van de noodzaak om 
klimaatverandering tegen te gaan. Daken worden bedekt met zonnepanelen en auto’s worden sneller 
ingewisseld voor elektrische varianten. Kleding wordt langzamerhand ook duurzaam. Benieuwd wat 
duurzame kleding is? 
 
https://www.hoogeveenschecourant.nl/nieuws/hoogeveen/999005/het-belang-van-duurzame-
kleding.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
 


