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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 27 januari – 10 februari 2020 
 
 
(KUNST)MEST 

Green Deal oogst in de landbouw veel kritiek - 27-01-2020 

Landbouwleven: 
Zowel Boerenbond als het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) reageren sceptisch op de onlangs gepresenteerde 
Green Deal van de EU. Volgens de Green Deal die de Europese Commissie heeft ontworpen moet het gebruik 
van chemische gewasbeschermingsmiddelen worden gehalveerd voor 2030. Ook het gebruik van antibiotica en 
kunstmest moet wat de Commissie betreft fors teruggedrongen worden. 
 
https://www.landbouwleven.be/7021/article/2020-01-24/green-deal-oogst-de-landbouw-veel-kritiek 
 

Sulky FERTITEST voor eenvoudig instellen van kunstmeststrooier - 30-01-2020 

Akkerbouw Actueel: 
Sulky, fabrikant van kunstmeststrooiers, zaaimachines en grondbewerking, heeft in december 2019 de nieuwe 
FERTITEST-service geïntroduceerd. Al meer dan 15 jaar is de Sulky FERTITEST beschikbaar als een service 
bij het afstellen van de Sulky kunstmeststrooiers. 
 
https://www.akkerbouwactueel.nl/nieuwsartikel/2020/sulky-fertitest-voor-eenvoudig-instellen-van-
kunstmeststrooier/b24g18c38o4176/ 
 

Huitema verwacht 'rond de zomer' Europese toestemming voor inzet van 
kunstmestvervangers - 04-02-2020 

AgriHolland: 
Jan Huitema, lid van het Europees Parlement namens de VVD, verwacht dat de Europese Commissie 'rond deze 
zomer' mineralenconcentraten geproduceerd uit dierlijke mest zal toestaan als kunstmestvervanger. Er zijn 
verschillende pilots opgezet en uit de eerste resultaten lijkt dat er aan de voorwaarden van toelating voldaan kan 
worden. Mineralenconcentraten moeten minimaal 90% minerale stikstof bevatten wat direct opneembaar is. 
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=220170 
 

KAS € 3 goedkoper dan vorig jaar - 04-02-2020 

Boerderij: 
Het is rustig op de kunstmestmarkt. Vraag en aanbod zijn beperkt. Alle prijzen liggen beduidend lager dan begin 
2019. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2020/2/KAS-3-goedkoper-dan-vorig-jaar-535749E/ 
 

Bepaal je bemestingsstrategie aan de hand van draagkracht - 06-02-2020 

Boerderij: 
De bemesting van de eerste snede kan door het zachte weer in januari vroeg plaatsvinden. Bij onvoldoende 
draagkracht kan al wel een gedeelde gift kunstmest plaatsvinden. Zet zo de bodem aan het werk. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2020/2/Bepaal-je-bemestingsstrategie-aan-de-hand-van-
draagkracht-536620E/ 
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STIKSTOF 

Het plan van Winsemius leidt tot nog meer melkindustrie - 28-01-2020 

Trouw: 
Biologisch boer Tom Saat rekent het plan van Winsemius door en stelt dat dit leidt tot meer vervuiling, terwijl 
juist minder stikstof, melk en mest beter is. 
 
https://www.trouw.nl/opinie/het-plan-van-winsemius-leidt-tot-nog-meer-melkindustrie~b8d9d58e/ 
 

Kaas, tulpen en stikstof op Grüne Woche - 28-01-2020 

Boerderij: 
Het is een jaarlijks terugkerend festijn: de Grüne Woche. Aan het begin van het jaar trekt bestuurlijk agrarisch 
Nederland richting Berlijn. Formeel om Nederland te promoten, informeel wordt de basis gelegd voor nieuw 
beleid. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2020/1/Kaas-tulpen-en-stikstof-op-Grune-Woche-530834E/ 
 

Kabinet en boeren zoeken juiste golflengte in stikstof - 30-01-2020 

BoerENbusiness: 
Minister president Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten gaan woensdag 29 januari met boeren en 
natuurorganisaties op een informele manier in gesprek over de stikstofcrisis. 
 
https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10885696/kabinet-en-boeren-zoeken-juiste-golflengte-in-stikstof 
 

Planbureau biedt Kamer uitweg uit stikstoffuik - 03-02-2020 

Boerderij: 
Tweede Kamer, kabinet, provincies en rechtspraak hebben zich bij de bescherming van de Natura 2000-gebieden 
in een stikstoffuik laten drijven waar nauwelijks een uitweg uit is. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2020/1/Planbureau-biedt-Kamer-uitweg-uit-stikstoffuik-534865E/ 
 

FDF: trekkeractie om stikstof gaat niet door - 04-02-2020 

Boerderij: 
De geplande trekkeractie in Den Haag op 5 februari gaat niet door. Dat maakt Farmers Defence Force (FDF) 
vrijdagochtend 31 januari bekend. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/1/FDF-trekkeractie-om-stikstof-gaat-niet-door-534768E/ 
 

Stikstofbenutting op grasland varieert tussen de 42 en 217 procent - 04-02-2020 

Melkvee: 
De stikstofbenutting van bemesting op grasland loopt behoorlijk uiteen, variërend tussen de 42 en 217 procent. 
Deze grote verschillen tussen melkveebedrijven kwamen aan het licht tijdens een onderzoek naar 
ammoniakemissie. 
 
https://www.melkvee.nl/artikel/235331-verschillen-in-stikstofbenutting-tussen-de-42-en-217-procent/ 
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'Niet depositie maar emissie van stikstof moet basis van stikstofbeleid zijn' - 06-02-2020 

AgriHolland: 
Niet de depositie maar de emissie van stikstof moet de basis zijn van het stikstofbeleid. Dat stelde hoogleraar 
integrale stikstofeffect-analyse Wim de Vries woensdag 29 januari op het seminar 'Stikstof: uitdagingen voor 
natuur & boer' op innovatiecentrum Dairy Campus in Leeuwarden. 
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=220216 
 

Minder stikstof naar de lucht uit landbouw in 2018 - 06-02-2020 

Boerderij: 
Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2018 gestegen met 8% naar 330 miljoen kilo. Het verlies naar de lucht 
daalde met 5% naar 89 miljoen kilo. Het verlies naar de bodem steeg echter tegelijkertijd met 13% naar 241 
miljoen kilo. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/2/Minder-stikstof-naar-de-lucht-uit-landbouw-in-2018-537113E/ 
 

FOSFAAT 

Vastgoedmarkt heeft last van fosfaat - 28-01-2020 

Boerderij: 
Melkveebedrijven werden in 2018 en 2019 maar zeer moeizaam verkocht. Fosfaat drukte zijn stempel. In de 
varkenshouderij gaat de verkoop iets vlotter. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2020/1/Vastgoedmarkt-heeft-last-van-fosfaat-528917E/ 
 

Wijzigingen mestbeleid 2020 op een rij - 30-01-2020 

Melkvee: 
De regels voor het gebruik van mest zijn dit jaar op een aantal punten gewijzigd. Wat wijzigt er en waar moeten 
melkveehouders op letten? 
 
https://www.melkvee.nl/artikel/234498-wijzigingen-mestbeleid-2020-op-een-rij/ 
 

Onzekere start mestseizoen - 03-02-2020 

Boerderij: 
16 februari start het uitrijseizoen voor drijfmest. Dit jaar met grote onzekerheid over derogatie en vergunningen. 
Grondmonsters en gebruik van compost bieden uitkomst bij lagere fosfaatnormen voor bemesting. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2020/2/Onzekere-start-mestseizoen-534996E/ 
 

FDF: trekkeractie om stikstof gaat niet door - 04-01-2020 

Boerderij: 
De geplande trekkeractie in Den Haag op 5 februari gaat niet door. Dat maakt Farmers Defence Force (FDF) 
vrijdagochtend 31 januari bekend. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/1/FDF-trekkeractie-om-stikstof-gaat-niet-door-534768E/ 
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Mestmarkt is in verandering - 06-02-2020 

Boerderij: 
De mestmarkt gaat ontspannen het nieuwe uitrijseizoen in. Het lijkt erop dat veehouders structureel rekening 
kunnen houden met lagere mestafzetkosten. Dat is wel weer een risico voor de verdere ontwikkeling van 
mestverwerking. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2020/2/Mestmarkt-is-in-verandering-535904E/. 
 

NITRAAT 

Groen licht grotere BES-pilot gloort - 03-02-2020 

Nieuwe Oogst: 
Waarschijnlijk komt er ruimte voor meer deelnemers aan de pilot BedrijfsEigen Stikstofnorm (BES) in 2020. 
Daarmee wordt invulling gegeven aan afspraken in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/01/30/groen-licht-grotere-bes-pilot-gloort 
 

KRINGLOOP 

Week van de circulaire economie: wat houdt dit in? - 30-01-2020 

Melkveebedrijf: 
Van 3 tot en met 7 februari 2020 is het de Week van de Circulaire Economie. Op meer dan 100 locaties in heel 
Nederland delen circulaire ondernemers, organisaties en overheidsinstellingen hun ervaringen en tips over de 
circulaire economie. 
 
https://www.melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/2020/week-van-de-circulaire-economie-wat-houdt-dit-in-
/b24g4c53o5969/ 
 

LANDBOUW 

Meer afstemming nodig bij projecten in precisielandbouw - 03-02-2020 

AgriHolland: 
Op verschillende plekken wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kennis en technologie voor precisielandbouw. 
Ook zijn allerlei partijen bezig om ervoor te zorgen dat deze kennis en technologie op het boerenbedrijf wordt 
toegepast. Veel kennis en technologie wordt ontwikkeld met subsidie van POP3, van de Topsectoren Agri & 
Food en Tuinbouw & Uitgangsmateriaal en andere overheidsmiddelen.  
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=220101 
 

 


