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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 9 maart – 23 maart 2020 
 
 
(KUNST)MEST 

Regen bedreigt eiwitgehalte eerste snede - 10-03-2020 

Nieuwe Oogst: 
De regen van februari heeft effect op de stikstofbemesting. Dit uit zich niet alleen in een gele waas 
over het gras, maar wellicht ook in minder eiwit in de eerste snede. Om het lage eiwit recht te trekken 
is kunstmest nodig voor een snelle stikstofgift, terwijl ook zwavel aandacht verdient. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/03/06/regen-bedreigt-eiwitgehalte-eerste-snede 
 

Calcium bemesting en vruchtdunning tegelijk - 10-03-2020 

Groenten & Fruit: 
Een nieuwe formulering van calciumthiosulfaat kan dienen als meststof én als dunmiddel in het 
hardfruit. 
 
https://www.gfactueel.nl/Fruit/Nieuws/2020/3/Calcium-bemesting-en-vruchtdunning-tegelijk-
551911E/ 
 

Temperatuursom nu overal bereikt - 10-03-2020 

Boerderij: 
De temperatuursom varieert landelijk tussen 360 en 440 graden. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2020/3/Temperatuursom-nu-overal-bereikt-
551392E/ 
 

Voorjaarswerk schuift in elkaar door regen - 12-03-2020 

Boerderij: 
Vertraging bij voorjaarswerkzaamheden op het land door de vele regen. 
 
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Nieuws/2020/3/Voorjaarswerk-schuift-in-elkaar-door-regen-
553078E/ 
 

Nu nadenken over kwaliteitsruwvoer straks - 16-03-2020 

Melkvee: 
De temperatuur som is er al lang maar het is nog te nat in het land. Op veel bedrijven zijn de kelders 
vol en kan de mest (nog) niet of maar gedeeltelijk op het land. De drijfmest komt dus later op het land 
dan in andere jaren. Daarnaast is door de zachte winter de grond niet echt koud. Deze feiten kunnen 
invloed hebben op de eerste snede. 
 
https://www.melkvee.nl/artikel/240821-nu-nadenken-over-kwaliteitsruwvoer-straks/ 
 
  



 

2 
 

Mest optimaal verdelen op alle percelen - 16-03-2020 

Boerderij: 
De Commissie Bemesting Grasland en Groenvoedergewassen (CBGV) heeft onderzocht of met de 
NPPL-deelnemer Ad van Velde wil mest zo goed mogelijk verdelen op zijn percelen. 2019 leverde al veel 
inzicht op, in 2020 bouwt hij hierop voort. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2020/3/Mest-optimaal-verdelen-op-alle-percelen-
555224E/ 
 

Kunstmest strooien in volle gang - 19-03-2020 

BoerENbusiness: 
Terwijl sommige melkveehouders nog druk bezig zijn met het aanwenden van dierlijke mest op hun 
land, zijn een aantal deelnemers aan de Boerenbusiness Ruwvoertour deze dagen al kunstmest aan 
het strooien. 
 
https://www.boerenbusiness.nl/ruwvoertour/artikel/10886233/kunstmest-strooien-in-volle-gang 
 

STIKSTOF 

‘Natuur is niet op sterven na dood door stikstof’ - 10-03-2020 

Boerderij: 
Het gaat beter met veel natuur dan velen denken en stikstof is niet zo’n groot probleem als 
voorgesteld. Dat stelt René de Jong, melkveehouder in Hoornsterzwaag (Frl.), op basis van 
rapportages over de toestand van natuurgebieden. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2020/3/Natuur-is-niet-op-sterven-na-dood-door-stikstof-
551285E/ 
 

CDA'er De Rouwe pleit voor parlementaire enquête stikstof - 12-03-2020 

Nieuwe Oogst: 
CDA'er Sander de Rouwe wil dat er een parlementaire enquête komt naar de stikstofcrisis. Dat maakte 
hij vrijdagavond bekend tijdens de bijeenkomst van CDA Súdwest-Fryslân over de landbouw in 
Easterein. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/03/07/cdaer-de-rouwe-pleit-voor-parlementaire-enquete-
stikstof 
 

Schouten zoekt weg op stikstofreductiepad - 12-03-2020 

Boerderij: 
Het Landbouw Collectief is niet de enige gesprekspartner van landbouwminister Carola Schouten in 
het stikstofdossier, ook al zou LC dat graag willen. De minister praat met iedereen die er toe doet. 
Enkele weken geleden sprak ze met GroenLinks over de initiatiefwet Duurzame Aanpak Stikstof. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2020/3/Schouten-zoekt-weg-op-stikstofreductiepad-
550984E/ 
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Frustratie om ‘juristerij’ bij stikstofoverleg - 16-03-2020 

Boerderij: 
LNV-ambtenaren twijfelen over juridische houdbaarheid maatregelen die uitstoot stikstof moeten 
beperken. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/3/Frustratie-om-juristerij-bij-stikstofoverleg-555140E/ 
 

Commissie-Hordijk is wel degelijk kritisch - 16-03-2020 

Nieuwe Oogst: 
Voorzitter Leen Hordijk van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof noemde de rekenmodellen 
van het RIVM 'fit for purpose'. Dat klinkt alsof er weinig aan de hand is. Toch geeft Hordijk wel degelijk 
serieuze kritiek die om bijbehorende actie vraagt. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/03/14/commissie-hordijk-is-wel-degelijk-kritisch 
 

‘Maak die PAS-meldingen snel legaal’ - 17-03-2020 

Boerderij: 
Corona verdrijft stikstof naar de achtergrond. Maar er moet nog veel gebeuren op dat gebied, zoals de 
legalisering van de PAS-meldingen. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2020/3/Maak-die-PAS-meldingen-snel-legaal-555307E/ 
 

Ammoniakemissie opzienbarende conclusies - 18-03-2020 

Melkveebedrijf: 
NMV organiseerde vier bijeenkomsten over ammoniakemissie. Hier brachten onderzoekers Annette 
van der Knaap, Peter Vanhoof en Anton Nigten  de stikstofbenutting in kaart. Zij deden dit door bodem, 
gewas en mest te bemonsteren, te ontleden en te analyseren. 
 
https://www.melkveebedrijf.nl/nieuwsartikel/2020/ammoniakemissie-opzienbarende-
conclusies/b24g4c53o6158/ 
 

Luchtkwaliteit verbetert als gevolg van coronacrisis - 19-03-2020 

Pluimveeweb: 
De luchtkwaliteit verbetert door de afname van het verkeer en de bedrijvigheid als gevolg van de 
coronacrisis. 
 
https://www.pluimveeweb.nl/artikel/241225-luchtkwaliteit-verbetert-als-gevolg-van-coronacrisis/ 
 

Coronamaatregelen drukken stikstofbudget niet - 19-03-2020 

Boerderij: 
De maatregelen die het kabinet neemt om de economie te ondersteunen tijdens de coronacrisis 
hebben geen effect op de budgetten voor stikstof- of klimaatbeleid. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/3/Coronamaatregelen-drukken-stikstofbudget-niet-
557153E/ 
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FOSFAAT 

Mestexport gestegen in 2019 - 18-03-2020 

Boerderij: 
In 2019 kwam de mestexport iets hoger uit dan in 2018. Frankrijk is nu de belangrijkste bestemming 
voor Nederlandse mest over de grens. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/3/Mestexport-gestegen-in-2019-556673E/ 
 

KRINGLOOP 

ZuiderZwam krijgt Agrofoodpluim van provincie Noord-Brabant - 17-03-2020 

Nieuwe Oogst: 
ZuiderZwam in Tilburg krijgt van provincie Noord-Brabant een Agrofoodpluim, omdat het bedrijf de 
lokale en circulaire economie verbindt met een duurzaam verdienmodel. ZuiderZwam maakt voedsel 
van koffiedrab. De oesterzwammen die groeien op de koffiedrab, zijn geliefd in Tilburg en omgeving. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/03/17/zuiderzwam-krijgt-agrofoodpluim-van-provincie-
noord-brabant 
 

LANDBOUW 

Zijn beloftes precisielandbouw te hoog? - 09-03-2020 

Nieuwe Oogst: 
Bij Aeres Hogeschool in Dronten werd vorige week donderdag het Smart Farming Congres gehouden. 
Drie akkerbouwers uit Flevoland en Groningen spraken hoe zij precisielandbouw in de praktijk 
toepassen, waar kansen liggen en wat struikelblokken zijn. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/03/07/zijn-beloftes-precisielandbouw-te-hoog 
 

Rabobank: 'Precisielandbouw kan nieuw verdienmodel zijn' - 12-03-2020 

Nieuw Oogst: 
Precisielandbouw biedt akkerbouwers een mogelijkheid om het bedrijf verder te optimaliseren en 
inkomsten te verhogen. Bijvoorbeeld via beloningen voor het leveren van ecosysteemdiensten. Dat 
stellen analisten van de Rabobank. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/03/10/rabobank-precisielandbouw-kan-nieuw-
verdienmodel-zijn 
 

Open dagen NPPL op losse schroeven - 19-03-2020 

Boerderij: 
Doorgang van open dagen op bedrijven van deelnemers aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw 
is onzeker. 
 
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Nieuws/2020/3/Open-dagen-NPPL-op-losse-schroeven-
557589E/ 
 


