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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 30 april – 18 mei 2020 
 
 
(KUNST)MEST 

Proeven in grensregio met herwonnen meststoffen - 06-05-2020 

Nieuwe Oogst: 
Via de innovatieve technieken stripping-scrubbing en membraanfiltratie worden in de Vlaams-
Nederlandse grensregio ammoniumzouten en mineraalconcentraten geproduceerd. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/05/01/proeven-in-grensregio-met-herwonnen-meststoffen 
 

Nog strengere mest- en emissiebeperkende maatregelen - 06-05-2020 

Akkerwijzer: 
De Nederlandse landbouw krijgt strengere mest- en emissiebeperkende maatregelen voor haar kiezen. 
Dit blijkt uit het deze week gepresenteerde PBL-rapport Nationale analyse waterkwaliteit. Een 
voorbeeld is toepassing van 95 procent driftreducerende technieken in combinatie met een teeltvrije 
zone van drie meter. 
 
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/247195-nog-strengere-mest-en-emissiebeperkende-maatregelen/ 
 

Geen aankoop kunstmest dankzij mineralenconcentraat - 11-05-2020 

Boerderij: 
Johan Keijsers gebruikt een mineralenconcentraat uit de mestverwerking. Hij bespaart daarmee op 
kunstmestaankoop en ziet ook bemestingsvoordelen. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2020/5/Geen-aankoop-kunstmest-dankzij-
mineralenconcentraat-578389E/ 
 

OCI zet meer kunstmest af, houdt aan jaarprognose vast - 12-05-2020 

De Telegraaf: 
AMSTERDAM - OCI heeft in het afgelopen kwartaal hogere volumes afgezet vergeleken met een jaar 
geleden. Het beursgenoteerde bedrijf houdt daarom vast aan zijn eerder afgegeven prognose voor het 
lopende jaar om de verkoop van kunstmest op te voeren. Verder blijft het concern relatief ongedeerd 
gaan door de coronacrisis. 
 
https://www.telegraaf.nl/financieel/175329345/oci-zet-meer-kunstmest-af-houdt-aan-jaarprognose-
vast 
 

Uitstel digitaal kunstmestregister tot 1 januari 2021 - 13-05-2020 

VILT: 
De verplichting om een digitaal kunstmestregister bij te houden vanaf 1 juli 2020 is zowel voor 
landbouwers als voor de producenten en handelaren van kunstmest uitgesteld tot 1 januari 2021. De 
verplichting om een papieren versie van het kunstmestregister bij te houden, blijft wel gehandhaafd. 
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https://www.vilt.be/uitstel-digitaal-kunstmestregister-tot-1-januari-2021 
 

Zomerbemesting kalium in gras vaak vergeten - 14-05-2020 

Boerderij: 
Door de overschotten kalium uit het verleden zijn veel veehouders niet meer gewend om kalium te 
bemesten op grasland. Die tijden zijn veranderd. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2020/5/Zomerbemesting-kalium-in-gras-
vaak-vergeten-581192E/ 
 

Meststoffen Nederland strijdt tegen taboe op kunstmest - 30-04-2020 

Nieuwe Oogst: 
Directeur Reinier Gerrits van Meststoffen Nederland strijdt tegen het taboe dat op kunstmest lijkt te 
rusten. Volgens landbouwminister Carola Schouten past het niet bij kringlooplandbouw. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/04/30/meststoffen-nederland-strijdt-tegen-taboe-op-
kunstmest 
 

Eiwit in weidegras mag tandje lager - 18-05-2020 

Boerderij: 
Weidegras bevat nogal eens uitbundig veel eiwit. Dat is niet goed voor de koeien en zorgt voor 
stikstofverliezen. Er zijn knoppen om aan te draaien voor een wat ‘rustiger’ eiwitgehalte. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2020/5/Eiwit-in-weidegras-mag-tandje-lager-
582153E/ 
 

Eerste snede gras: ‘Mooi spul de kuil in’ - 18-05-2020 

Boerderij: 
De afgelopen twee weken is er volop gras ingekuild. De kwaliteit van de eerste snede lijkt heel aardig. 
Er zit in elk geval veel suiker in, maar veehouders twijfelen over het eiwitgehalte. Ook wisselt de 
opbrengst sterk en valt gemiddeld iets tegen. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Foto-Video/2020/5/Eerste-snede-gras-Mooi-spul-de-kuil-in-
583095E/ 
 

STIKSTOF 

Stikstofrechtzaken te over, maar maken ze kans? - 06-05-2020 

BoerENbusiness: 
Het aantal rechtszaken dat wordt aangespannen tegen het stikstofbeleid van het kabinet, stapelt zich 
op. Nadat Farmers Defence Force, LTO en eerder milieuorganisatie MOB juridische stappen namen, 
heeft nu ook Agractie aangekondigd een rechtszaak aan te spannen. 
 
https://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10886986/stikstofrechtzaken-te-over-maar-maken-ze-
kans 
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‘Stikstof: speculantenmarkt of eerlijk verdelen?’ - 06-05-2020 

Boerderij: 
Provincies moeten een sterke regierol krijgen bij de verdeling van schaarse stikstofruimte. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2020/5/Stikstof-speculantenmarkt-of-eerlijk-verdelen-
578104E/ 
 

‘Pak emissies uit de landbouw Europees aan’ - 11-05-2020 

Boerderij: 
We produceren deels voor Europa. Dit zou een grotere emissieruimte kunnen rechtvaardigen, maar de 
vraag is of die emissieruimte ons door de andere landen dan ook wordt gegund. Een opinie van Jan 
Peter Lesschen van Wageningen Environmental Research en andere collega’s van Wageningen UR. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2020/5/Pak-emissies-uit-de-landbouw-Europees-aan-580525E/ 
 

LTO Nederland stapt uit het Landbouw Collectief - 12-05-2020 

BoerENbusiness: 
LTO Nederland is uit het Landbouw Collectief gestapt. De belangenbehartiger vindt zichzelf 
onvoldoende uit de verf komen binnen het monsterverbond van 13 boerenorganisaties. Bovendien zijn 
de meningsverschillen binnen het collectief te hoog opgelopen. 
 
https://www.boerenbusiness.nl/financieel/artikel/10887182/lto-nederland-stapt-uit-het-landbouw-
collectief 
 

Nevedi: 'Schouten vaart haar eigen voerkoers' - 12-05-2020 

BoerENbusiness: 
Het nieuwe voerspoor van minister Carola Schouten is niet doelmatig, zegt Henk Flipsen, directeur van 
Nevedi. De regeling sluit niet aan bij de zienswijze van de voersector en het Landbouw Collectief. "De 
minister vaart haar eigen koers. 
 
https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10887129/nevedi-schouten-vaart-haar-eigen-voerkoers 
 

‘LTO stapt te vroeg uit Landbouw Collectief’ - 13-05-2020 

Boerderij: 
Helemaal onverwacht is het besluit van LTO om uit het Landbouw Collectief te stappen niet. Eerder al 
liet de grootste boerenorganisatie weten zelf wel met de minister te willen praten over stikstof. Toch 
stak er een storm op. Af te lezen aan de overwegend negatieve reacties waaien er nog wel een paar 
bomen om bij LTO. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2020/5/LTO-stapt-te-vroeg-uit-Landbouw-Collectief-581688E/ 
 

Eind juni duidelijkheid over derogatie - 14-05-2020 

Boerderij: 
Nederland krijgt pas eind juni duidelijkheid over het derogatieverzoek. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2020/5/Eind-juni-duidelijkheid-over-derogatie-
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582413E/ 
 

Vragen en antwoorden over stikstof - 18-05-2020 

Nieuwe Oogst: 
Nieuwe Oogst hield het webinar met medewerking van Wageningen University & Research (WUR), DLV 
Advies en LTO Nederland. Centraal stonden de maatregelen, stalinnovaties en de begrenzing van het 
eiwitgehalte in veevoer. Sprekers waren Gerbrand van ‘t Klooster (LTO), Erwin van Kessel (DLV) en Jan 
Dijkstra (WUR). 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/05/16/vragen-en-antwoorden-over-stikstof 
 

FOSFAAT 

Lagere excreties voor Koeien & Kansen - 11-05-2020 

Nieuwe Oogst: 
De Koeien & Kansen-bedrijven kenden in 2019 gemiddeld een lagere bedrijfsspecifieke excretie van 
stikstof en fosfaat, ten opzichte van 2018. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/05/08/lagere-excreties-voor-koeien-kansen 
 

Wetsvoorstel: 100 kilo fosfaat leasen zonder afromen - 13-05-2020 

Boerderij: 
Het wordt mogelijk om 100 kilo fosfaatrechten te leasen zonder afroming. Dat blijkt uit een 
voorgenomen aanpassing van de meststoffenwet. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/5/Wetsvoorstel-100-kilo-fosfaat-leasen-zonder-
afromen-581709E/ 
 

Mogelijk 100 kilo fosfaat leasen zonder afroming - 14-05-2020 

Melkvee: 
Het ministerie van LNV overweegt de meststoffenwet zo aan te passen dat veehouders tot 100 kilo 
fosfaatrechten vrij kunnen (ver)leasen zonder afroming. Dat zal mede afhangen van een 
internetconsultatie hieromtrent, die deze week van start gaat, aldus een woordvoerder van LNV. 
 
https://www.melkvee.nl/artikel/248193-mogelijk-100-kilo-fosfaat-leasen-zonder-afroming/ 
 

KRINGLOOP 

Transitie naar circulaire tuinbouw onderzocht in Zuid-Hollands project ‘De waarde van 
water' - 14-05-2020 

AgriHolland: 
Het Zuid-Hollandse project ‘De waarde van water’ is gestart, als onderdeel van het programma van de 
provincie om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Binnen het project wordt het 
bedrijf van Duijvestijn Tomaten als praktijkcase gebruikt. 
 
https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=222647 
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Nieuwe resistenties zoeken bij wilde aardappelen - 18-05-2020 

Boerderij: 
Wageningen Universiteit & Research (WUR) gaat wilde aardappelsoorten onderzoeken op resistenties 
tegen een breed scala aan aardappelziektes en -plagen. Dus niet alleen phytophthora, maar ook 
bijvoorbeeld tegen coloradokevers. 
 
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Nieuws/2020/5/Nieuwe-resistenties-zoeken-bij-wilde-
aardappelen-583994E/ 
 

LANDBOUW 

Taakkaart.nl: De lage drempel van precisielandbouw - 11-05-2020 

AkkerbouwActueel: 
Als je eenmaal de weg van precisielandbouw inslaat, dan komt er steeds meer bij. Akkerbouwer Gijs 
van der Woerd uit Zoelen (Gld.) maakt voor het plaats specifiek toedienen van kalk, organische stof of 
kalibemesting optimaal gebruik van de gratis mogelijkheden van Taakkaart.nl. “Alle data in het veld 
gebruiken we om optimaal te kunnen strooien of spuiten.” 
 
https://www.akkerbouwactueel.nl/nieuwsartikel/2020/taakkaart-nl-de-lage-drempel-van-
precisielandbouw/b24g18c38o4536/ 
 

Precisietoepassingen getest, conclusies trekken blijft lastig - 12-05-2020 

Boerderij: 
Het afgelopen jaar sprongen drie precisietoepassingen eruit bij de ervaren NPPL-deelnemers Nanne 
en Gert Sterenborg: variabel toedienen van bodemherbiciden, variabele zaaiafstand en bemesten op 
gehaltes. Tijd voor een evaluatie en kijken naar de vooruitzichten. 
 
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Achtergrond/2020/5/Veel-precisietoepassingen-getest-
conclusies-trekken-blijft-lastig-580598E/ 
 

Een aanpak voor een bredere toepassing van precisielandbouw - 13-05-2020 

AkkerbouwActueel: 
Wetenschap, industrie en overheid hebben hoge verwachtingen van de economische en ecologische 
voordelen die het toepassen van precisielandbouw voor de landbouwsector biedt. Toepassen in de 
praktijk blijft echter nog steeds achter. Waar ligt dat aan? 
 
https://www.akkerbouwactueel.nl/nieuwsartikel/2020/een-aanpak-voor-een-bredere-toepassing-van-
precisielandbouw/b24g18c38o4552/ 
 


