
 

1 
 

 
NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 1 april – 11 april 2019 
 
 
(KUNST)MEST 

Van Poppel boekt goede resultaten met monovergisting - 01-04-2019 

Nieuwe Oogst: 
Monomestvergisting zou eerst niet renderen. Het werd interessant toen de Van Poppels uit 
Molenschot de kosten van mestafzet, kunstmest en energie in de calculatie meenamen. Om hun 
plannen te realiseren, moesten ze menig oorlogje voeren. 
 
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/03/27/van-poppel-boekt-goede-resultaten-met-
monovergisting 
 

Kunstmestvervangers: stapje gezet, nog vele stappen te gaan - 01-04-2019 

Boerderij: 
De exportomstandigheden voor organische en dierlijke meststoffen in de EU worden verbeterd nu het 
EU-Parlement woensdag 27 maart akkoord ging met de nieuwe handelswetgeving voor 
bemestingsproducten. Goed voor de export van Nederland meststoffenland! 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2019/3/Kunstmestvervangers-stapje-gezet-nog-vele-stappen-
te-gaan-410121E/ 
 

Geen indicatie dat kunstmestgebruik de veenafbraak bevordert - 02-04-2019 

Groene Ruimte: 
Kunstmest bevordert de afbraak van organische stof in veenweidebodems niet. Dat concludeert het 
Louis Bolk Instituut, dat samen met hogeschool Van Hall Larenstein onderzoek deed op basis van 
bestaande bodemgegevens. Deze conclusie geldt voor de bovenlaag van 10 tot 20 centimeter van het 
veen. 
 
https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html?id=211366 
 

In 2020 duidelijkheid over erkenning van mestverwerkingsproducten als 
kunstmestvervanger - 09-04-2019 

AgriHolland: 
Op aandringen van Nederland is de Europese Commissie een onderzoek gestart naar de voorwaarden 
en criteria waaronder producten uit dierlijke mest kunnen worden toegestaan als kunstmestvervanger. 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Joint Research Centre (JRC), de interne wetenschappelijke 
dienst van de Europese Commissie. 
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=211605 
 

Nieuwe meststoffen en tips voor goed kunstmest strooien - 09-04-2019 

Melkvee: 
Dit jaar zijn er een aantal nieuwe meststoffen op de markt gekomen. De meststof stikstof-zwavel is 
momenteel erg actueel omdat fabrieken steeds minder zwavel uit mogen stoten en agrariërs dus 
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zwavel bij moeten bemesten. In de praktijk blijkt dat deze mestkorrels minder hard zijn dan veel 
andere mestkorrels. 
 
https://www.melkvee.nl/artikel/191515-nieuwe-meststoffen-en-tips-voor-goed-kunstmest-strooien/ 
 

Rijenbemesting beproefd, maar niet omarmd - 09-04-2019 

Boerderij:  
Rijenbemesting wordt per 1 januari 2021 verplicht in mais op alle zand- en lössgronden. Hoewel er nog 
veel onduidelijk is over de details, kan het wel eens het einde betekenen van de boer die nog zelf zijn 
mais bemest. 
 
https://www.boerderij.nl/Mechanisatie/Achtergrond/2019/4/Rijenbemesting-beproefd-maar-niet-
omarmd-411005E/  
 

Mest bevat veel bestrijdingsmiddelen - 11-04-2019 

Boerderij: 
Dierlijke mest bevat veel bestrijdingsmiddelen of residuen. Dat heeft mogelijk effect op 
insectenpopulaties en is mogelijk mede oorzaak van de afname van de aantallen weidevogels. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/4/Mest-bevat-veel-bestrijdingsmiddelen-413021E/ 
 

Eerste Gewastourperceel gepoot - 11-04-2019 

BOERenBUSINESS:: 
Het eerste perceel van de Gewastour Aardappelen is zaterdag 6 april gepoot. Op het perceel in 
Scharendijke is vrijdag 5 april kunstmest gestrooid, waarna er zaterdag 7 hectare gepoot kon worden 
op de zavelgrond/lichte klei. 
 
https://www.boerenbusiness.nl/gewastour-aardappelen/artikel/10882008/eerste-gewastourperceel-
gepoot 
 

FOSFAAT 

Schouten past excretienormen voor fosfaat en stikstof van melkvee voorlopig niet aan 
- 04-04-2019 

AgriHolland: 
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de forfaitaire excretienormen 
voor fosfaat en stikstof van melkvee voorlopig nog niet herzien. Zij vreest dat bij een herziening de 
kans te groot wordt dat de stikstof- en fosfaatplafonds worden overschreden. 
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=211525  
 

STIKSTOF 

MOB bereidt zich voor op omvallen programma stikstof - 02-04-2019 

Boerderij: 
De milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) vraagt de overheid om alle meldingen 
die zijn gedaan in het kader van het programma aanpak stikstof (PAS) openbaar te maken. 
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https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/3/MOB-bereidt-zich-voor-op-omvallen-programma-
stikstof-409774E/ 
 

23 maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof beoordeeld - 04-04-2019 

Melkveebedrijf: 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is een programma om de stikstofuitstoot rond Natura 2000-
gebieden te verminderen. Een inventarisatie heeft voor de landbouw een pakket aan 23 mogelijke 
maatregelen opgeleverd. Die maatregelen zijn beoordeeld in een quickscan. 
 
https://www.melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/2019/23-maatregelen-programmatische-aanpak-
stikstof-beoordeeld/b24g4c50o4845/ 
 

LANDBOUW 

Meer ruimte voor de bodem - 01-04-2019 

Nieuwe Oogst: 
LTO Nederland zet de bodem centraal. Als boer weet je als geen ander hoe belangrijk 
bodemgezondheid is. Het is de basis van een rendabel bedrijf, gezonde gewassen, een efficiënte 
nutriëntenkringloop, goede waterhuishouding enzovoorts. 
 
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/03/28/meer-ruimte-voor-de-bodem 
 

Nieuwe Groene Revolutie - 08-04-2019 

Boerderij: 
Was de vorige groene revolutie gebaseerd op kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en 
mechanisering, in de nieuwe zullen ecologie en precisietechnologie centraal staan. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2019/4/Nieuwe-Groene-Revolutie-412963E/ 
 

KRINGLOOP 

Universiteiten in Zuid-Holland gaan nog nauwer samenwerken - 11-04-2019 

Leidsch Dagblad: 
De Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam gaan op vier terreinen 
nauwer samenwerken. Dat blijkt uit een ’strategie’ voor de jaren 2019-2024 die ze gezamenlijk hebben 
opgesteld. 
 
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190405_43115451/universiteiten-in-zuid-holland-gaan-
weer-nauwer-samenwerken?utm_source=google&utm_medium=organic 
 

Kringlooplandbouw 2030: kansen en succesfactoren - 11-04-2019 

BOERenBUSINESS: 
Kringlooplandbouw. Er is de afgelopen tijd veel over gezegd en geschreven. Het moet meer winst 
opleveren, voor de boer én het milieu. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit) wil deze duurzame cirkel in 2030 af hebben. Wat betekent dit in de praktijk?  
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https://www.boerenbusiness.nl/businesscase/acconavm/artikel/10881865/kringlooplandbouw-2030-
kansen-en-succesfactoren 
 

ECONOMIE 

CO2-belasting geen oplossing - 02-04-2019 

Utilities: 
En nu kondigt de minister dus aan dat hij de CO2-lasten meer op de schouders van de industrie wil 
laten rusten onder het mom van ‘de vervuiler betaalt’. Op het eerste gezicht een logisch standpunt, dat 
echter in een mondiale economie geen stand weet te houden.  
 
https://www.utilities.nl/blog/co2-belasting-geen-oplossing/  
 


