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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 13 januari – 27 januari 2020 
 
 
(KUNST)MEST 

DLV: maak werk van bemestingsplan - 13-01-2020 

Boerderij: 
DLV Advies benadrukt het belang van het tijdig klaarmaken van een bemestingsplan voor de eerste snede gras. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2020/1/DLV-maak-werk-van-bemestingsplan-524017E/ 
 

De keerzijde van bodemverbeteraar bokashi - 16-01-2020 

Nieuwe Oogst: 
Bodemverbeteraar bokashi op basis van gefermenteerd organisch materiaal kent positieve ervaringen, maar ook 
bezwaren zoals het risico op verspreiding van onkruiden en ziektes. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/01/14/de-keerzijde-van-bodemverbeteraar-bokashi 
 

Tweestrijd in mestland is onnodig - 23-01-2020 

Nieuwe Oogst: 
In de landbouw worden organische mest en kunstmest tegen elkaar uitgespeeld. Dat is niet zinvol, zegt Reinier 
Gerrits. Gecombineerde toepassing helpt om een maximaal rendement te behalen. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/01/23/tweestrijd-in-mestland-is-onnodig 
 

STIKSTOF 

Farmers Defence Force boos op Schouten - 13-01-2020 

BoerENbusiness: 
Farmers Defence Force (FDF) is boos op landbouwminister Carola Schouten. Volgens de boerenbeweging houdt 
de bewindsvrouw zich niet aan de afspraken die het kabinet heeft gemaakt met het Landbouw Collectief. 
 
https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10885257/farmers-defence-force-boos-op-schouten 
 

Landbouw Collectief opnieuw boos op Carola Schouten - 14-01-2020 

PigBusiness: 
Het Landbouw Collectief is opnieuw boos op minister Carola Schouten. Het ministerie van LNV dendert maar 
door zonder te overleggen met de partijen in het collectief.  
 
https://www.pigbusiness.nl/artikel/232450-landbouw-collectief-opnieuw-boos-op-carola-schouten/ 
 

Analyse stikstofdata RIVM duurt weken - 14-01-2020 

BoerENbusiness: 
De analyse van de door het RIVM vrijgegeven stikstofdata gaat enkele weken duren. Dit melden de stichtingen 
Mesdag Zuivelfonds en Stikstofclaim. Uit een eerste inventarisatie blijkt volgens hen dat de data 'prima 
bruikbaar zijn.' 
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https://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10885272/analyse-stikstofdata-rivm-duurt-weken 
 

Normontwerp monstervoorbehandeling voor bepaling stikstof, fosfor en kalium in dierlijke 
mest gepubliceerd - 20-01-2020 

NEN: 
Normontwerp NEN 7433:2020 ‘Monstervoorbehandeling voor het bepalen van stikstof, fosfor en kalium - 
ontsluiting met zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat in dierlijke mest’ is ter commentaar gepubliceerd. 
De commentaarperiode is open tot en met 1 april. 
 
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Nieuwsberichten-Landbouw-Levensmiddelen/Normontwerp-
monstervoorbehandeling-voor-bepaling-stikstof-fosfor-en-kalium-in-dierlijke-mest-gepubliceerd.htm 
 

Bespiegelingen na een wandeling door de natuur - 21-01-2020 

Nieuwe Oogst: 
Ik ben ooit met een groep melkveehouders op excursie geweest in natuurgebied De Bruuk in Groesbeek. Sinds 
de discussie over stikstof vorig jaar is losgebarsten heb ik daar vaak aan gedacht. Alle meningen over stikstof 
komen in dit natuurgebied samen. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/01/20/bespiegelingen-na-een-wandeling-door-de-natuur 
 

Schouten; wat doe je, je speelt met ons - 21-01-2020 

Pluimveeweb: 
Minister Schouten wat moet er gebeuren voordat u echte maatregelen neemt om de kans op insleep van hoog 
pathogene vogelgriep te verkleinen. Moeten er hier in een waterrijk land als Nederland eerst dode watervogels 
gevonden worden? 
 
https://www.pluimveeweb.nl/artikel/233504-schouten-wat-doe-je-je-speelt-met-ons/ 
 

Mestbank treedt strenger op bij afwijkende mestsamenstellingen - 22-01-2020 

Landbouwleven: 
De Mestbank stelt vast dat eindproducten van mestverwerking in de praktijk vaak veel rijker zijn aan nutriënten 
dan wat wordt doorgegeven. Voor landbouwers is het erg belangrijk om te weten hoeveel nutriënten hun 
meststoffen bevatten omdat ze hun bemestingsdosis daarop afstemmen. 
 
https://www.landbouwleven.be/6992/article/2020-01-22/mestbank-treedt-strenger-op-bij-afwijkende-
mestsamenstellingen 
 

FOSFAAT 

‘Fosfaat is groter natuurprobleem dan stikstof’ - 14-01-2020 

Boerderij: 
Stikstof heeft zeker invloed op de natuur in de Oostelijke Vechtplassen. Maar eigenlijk is voor dit hele Natura 
2000-gebied de hoeveelheid fosfaat in het water het grootste probleem, fosfaat van buiten de landbouw, vindt 
melkveehouder Gerrit van Schaick. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Blogs/2020/1/Fosfaat-is-groter-natuurprobleem-dan-stikstof-
522927E/ 
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Troebele transparantie rond fosfaatrechten - 16-01-2020 

Boerderij: 
Er is veel commotie ontstaan over openbaarmaking van gegevens over fosfaatrechten. Terecht. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2020/1/Troebele-transparantie-rond-fosfaatrechten-525794E/ 
 

Boerenraad wil gevoel van onmacht wegnemen - 20-01-2020 

Veldpost: 
Melkveehouder Alex Datema uit het Groningse Briltil is medeoprichter van de Boerenraad. Deze raad is een 
soort denktank van boeren. De raad wil om te beginnen erkenning hebben voor wat progressieve boeren al in de 
praktijk brengen. 
 
https://www.veld-post.nl/artikel/233044-boerenraad-wil-gevoel-van-onmacht-wegnemen/ 
 

Sperzieboontjes telen op ‘Marsgrond’: daar kunnen we op aarde nog wat van leren - 21-01-
2020 

Volkskrant: 
Voedsel verschepen tussen de aarde en Mars, daar is geen beginnen aan. Toch moeten Marskolonisten iets eten. 
Onderzoeker Wieger Warmelink experimenteert daarom met nagemaakte Marsgrond en urine. ‘Op Mars ben je 
gedwongen circulair te werken. 
 
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/sperzieboontjes-telen-op-marsgrond-daar-kunnen-we-op-aarde-nog-wat-
van-leren~bcb5ae6b/ 
 

Kopgroep loopt steeds verder uit op de rest - 21-01-2020 

Melkvee: 
Afgelopen jaar had een flink aantal bedrijven liquiditeitsproblemen. Wat opvalt is dat de verschillen tussen de 
bedrijven alleen maar groter worden. De kopgroep loopt steeds verder uit op de rest. Dit stelt Lubbert van 
Dellen, agrarisch directeur bij Accon AVM. 
 
https://www.melkvee.nl/artikel/233380-kopgroep-loopt-steeds-verder-uit-op-de-rest/ 
 

NITRAAT 

Vluchtende boeren - 20-01-2020 

Boerderij: 
De emmer raakt een keer vol. Belangstelling voor emigratie, maar vluchten is meestal geen goed idee. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2020/1/Vluchtende-boeren-527612E/ 
 

KRINGLOOP 

Jonge boeren namen klimaatinitiatief over - 13-01-2020 

Nieuwe Oogst: 
Het klimaat laat jonge boeren niet onberoerd. Al in 2018 schroefde een coalitie van jongerenorganisaties, 
waaronder het NAJK, hun ambitieniveau hoger op dan dat van de overheid in haar doelstellingen voor 2030. 
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https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/01/11/jonge-boeren-namen-klimaatinitiatief-over 
 

Cosun: bietenprijs moet omhoog - 22-01-2020 

Boerderij: 
Cosun heeft een nieuwe strategie. De kern blijft het verwaarden van grondstoffen. Maar de bietenprijs moet 
omhoog. Ook wil Cosun beter uitdragen hoe de coöperatie bijdraagt aan een duurzame samenleving. 
 
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Achtergrond/2020/1/Cosun-bietenprijs-moet-omhoog-527791E/ 
 

LANDBOUW 

Precisielandbouw steeds beter in de vingers - 13-01-2020 

Boerderij: 
In het tweede jaar dat de gebroeders Sturm actief met precisielandbouw aan de slag zijn, hebben ze grote stappen 
gezet. Ze gaan enthousiast verder. 
 
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Achtergrond/2020/1/Precisielandbouw-steeds-beter-in-de-vingers-
521531E/ 
 

Efficiënter middelgebruik door nieuwste techniek - 16-01-2020 

BoerENbusiness: 
Gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest kunnen een stuk efficiënter toegepast worden. Dat was de boodschap 
op de derde cursusdag van de Agricultural Sprayer Acadamy. De deelnemers bezochten het bedrijf van Jacob 
van den Borne. 
 
https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10885289/effici-nter-middelgebruik-door-nieuwste-techniek 
 

Variabel aardappelen poten ging het beste - 20-01-2020 

Boerderij: 
Peter van der Poel is op zijn bedrijf met meerdere technieken aan de slag gegaan. Variabel aardappelen poten 
leverde het meeste resultaat op. 
 
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Achtergrond/2020/1/Variabel-aardappelen-poten-ging-het-beste-525316E/ 
 

KLIMAAT 

Schone Lucht Akkkoord - 14-01-2020 

Rijksoverheid: 
13 januari is het Schone Lucht Akkoord ( tussen overheden) met toelichting aan de Kamer gestuurd. 
 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/01/13/toelichting-op-schone-lucht-akkoord 
 

 


