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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 16 december 2019 – 13 januari 2020 
 
 
(KUNST)MEST 

Proef Delphy: hogere saldo’s mogelijk met low-budget bietenteelt - 19-12-2019 

Akkerwijzer: 
Low-budget bietenteelt biedt kansen voor hogere saldo’s. Dat blijkt uit een veldproef van Delphy. De 
strategie met slachtkuikenmest in combinatie met een startgift kunstmest, zonder ziektebestrijding 
leverde een ruim 3 procent hoger saldo op. 
 
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/230324-proef-delphy-hogere-saldos-mogelijk-met-low-budget-
bietenteelt/ 
 

Duurzame kunstmest uit het riool - 08-01-2020 

DuurzaamBedrijfsleven: 
In Duitsland werkt het bedrijf Fritzmeier Umwelttechnik aan een manier om fosfaat voor landbouw uit 
rioolslib te halen. De nieuwe methode gebruikt bacteriën om het nuttige fosfaat te scheiden van 
bestandsdelen die schadelijk zijn voor de bodem. 
 
https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/recycling/33089/kunstmest-fosfaat-riool 
 

STIKSTOF 

Provincies stellen beleidsregels aanpak stikstof vast - 16-12-2019 

Melkvee: 
Alle twaalf provincies hebben de beleidsregels intern en extern salderen vastgesteld, waarvan de 
provincie Fryslân onder voorbehoud. Daarmee zijn nieuwe beleidsregels voor vergunningverlening op 
grond van de Wet Natuurbescherming van kracht, behalve in de provincie Fryslân. 
 
https://www.melkvee.nl/artikel/229917-provincies-stellen-beleidsregels-aanpak-stikstof-vast/ 
 

Dataset stikstofemissie van RIVM is niet volledig - 16-12-2019 

BoerENbusiness: 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft niet de complete dataset van de 
stikstofemissie in Nederland gegeven aan Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim. Deze wordt 
binnenkort wel gegeven, zo werd vrijdag 13 december duidelijk op het kort geding in Den Haag. 
 
https://www.boerenbusiness.nl/financieel/artikel/10885034/dataset-stikstofemissie-van-rivm-is-niet-
volledig 
 

Rutte: Holocaust-vergelijking indringend besproken tijdens boerenoverleg Catshuis - 19-
12-2019 

AD: 
De vergelijking tussen de behandeling van boeren en de Jodenvervolging heeft premier Mark Rutte 
maandag ‘indringend aan de orde gesteld’ tijdens een ontbijt met boeren en landbouwminister Carola 
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Schouten op het Catshuis. 
 
https://www.ad.nl/politiek/rutte-holocaust-vergelijking-indringend-besproken-tijdens-boerenoverleg-
catshuis~add5d7b4/ 
 

Rabobank werkt aan steunfonds herverkaveling - 06-01-2020 

Boerderij: 
Een fonds voor vrijwillige herverkaveling rond natuurgebieden kan boeren helpen bij het oplossen van 
knelsituaties. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/12/Rabobank-werkt-aan-steunfonds-
herverkaveling-519796E/ 
 

FOSFAAT 

‘Rabobank heeft boeren in financiële problemen gebracht door gevaarlijke leningen te 
verstrekken’ - 16-12-2019 

Welingelichte Kringen: 
Twaalf boeren hebben een rechtszaak aangespannen tegen de Rabobank. De voormalige 
Boerenleenbank verstrekte hen torenhoge leningen voor de bouw van nieuwe stallen, terwijl bij de 
bankiers bekend was dat er strengere milieuregels aan zaten te komen. 
 
https://www.welingelichtekringen.nl/economie/1337322/rabobank-heeft-boeren-in-financiele-
problemen-gebracht-door-gevaarlijke-leningen-te-verstrekken.html 
 

VVO's te koop voor heel weinig geld - 06-01-2020 

Nieuwe Oogst: 
De handel in vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO's) vindt steevast plaats in de laatste 
maanden van het jaar. Ook dit jaar is dit het geval. Het verschil met voorgaande jaren is dat de handel 
plaatsvindt op een fors lager prijsniveau. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/12/21/vvos-te-koop-voor-heel-weinig-geld 
 

Veranderingen in mestbeleid vanaf 1 januari 2020 - 08-01-2020 

AgriHolland: 
In 2020 veranderen er regels voor het gebruik van mest. De equivalente maatregelen voor extra fosfaat 
vervallen en sommige voorwaarden veranderen. Ook is er een andere hoeveelheid mest die mag 
worden uitgereden op overige grond. De fosfaatgebruiksnorm voor grond met de fosfaattoestand 
hoog gaat in 2020 omlaag.  
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=219176 
 

Wijzigingen regels fosfaattoestand nopen nu al tot actie - 08-01-2020 

Melkvee: 
Vanaf 2021 zijn niet de PAL en de Pw leidend voor de mestwetgeving, maar de P-PAE- en de PAL-
waarde. Daar kunnen grondbezitters nu al rekening mee te houden, aldus Eurofins Agro. 
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https://www.melkvee.nl/artikel/231895-wijziging-regels-fosfaattoestand-nopen-nu-al-tot-actie/ 
 

NITRAAT 

Debat Meststoffenwet in verband met Nitraatrichtlijn - 19-12-2019 

Eerste Kamer der Staten-Generaal: 
De Eerste Kamer debatteerde maandag 16 december met minister Schouten (Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit) over een wijziging van de Meststoffenwet om de implementatie van het zesde 
actieprogramma van de Europese Nitraatrichtlijn mogelijk te maken. 
 
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20191216/debat_meststoffenwet_in_verband 
 

KRINGLOOP 

Onderzoek over criteria voor gerecycleerde meststoffen in primeur voorgesteld - 06-01-
2020 

Landbouwleven: 
Verwerkte mest zal in de toekomst ook veilig gebruikt kunnen worden in onze contreien mits het 
toepassen van strenge criteria. Deze criteria werden tijdens het tweejaarlijks congres ManuREsource 
in primeur voorgesteld. 
 
https://www.landbouwleven.be/6789/article/2019-12-20/onderzoek-over-criteria-voor-gerecycleerde-
meststoffen-primeur-voorgesteld 
 

LANDBOUW 

‘Voordeel van precisielandbouw?’ - 19-12-2019 

Boerderij: 
De vraag naar wat precisielandbouw echt oplevert, blijft onbeantwoord. 
 
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Blogs/2019/12/Voordeel-van-precisielandbouw-513727E/ 
 

Tien nieuwe telers Proeftuin Precisielandbouw - 06-01-2020 

Nieuwe Oogst: 
De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) breidt in 2020 uit met tien telers en zes nieuwe 
precisietechnieken. In totaal zijn er nu 26 boeren afkomstig uit de akkerbouw, fruitteelt, 
vollegrondsgroenteteelt en melkveehouderij. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/01/03/tien-nieuwe-telers-proeftuin-precisielandbouw 
 

Precisieprojecten te versnipperd om effectief te zijn - 08-01-2020 

Boerderij: 
De precisielandbouw verbreedt. Maar de kennisontwikkeling- en verspreiding is veel te veel 
versnipperd, zegt NPPL-projectleider Corné Kempenaar “Er is veel meer regie nodig.” 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2019/12/Precisieprojecten-te-versnipperd-om-effectief-
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