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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 23 maart – 6 april 2020 
 
 
(KUNST)MEST 

Acht mythes rondom organische stof - 23-03-2020 

Akkerwijzer: 
Meer organische stof in de bodem lijkt overal goed voor te zijn. Het houdt beter water vast, verhoogd 
de gewasopbrengst, werkt goed tegen verstuiving en is ook nog eens goed voor het klimaat. Maar 
klopt dat allemaal wel? 
 
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/241377-acht-mythes-rondom-organische-stof/ 
 

Akkerbouwer Janknegt kiest voor vloeibare mest in bieten - 24-03-2020 

Nieuwe Oogst: 
Henk Janknegt uit Zeewolde gebruikt weinig korrelkunstmest. Naast stal- en drijfmest kiest hij vooral 
voor vloeibare stikstof. 'Met vloeibare mest kun je efficiënt en emissiearm bemesten. Akkerbouwer 
Henk Janknegt uit Zeewolde weet dat je met vloeibare  kunstmest  nauwkeurig kunt bemesten. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/03/23/akkerbouwer-janknegt-kiest-voor-vloeibare-mest-in-
bieten 
 

IRS: 2 weken tussen kali en bietenzaai - 26-03-2020 

Boerderij: 
Strooi nu kali en wacht met bieten zaaien of zaai nu de bieten en wacht 2 weken om kali te strooien. 
 
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Nieuws/2020/3/IRS-2-weken-tussen-kali-en-bietenzaai-559790E/ 
 

Wanneer kunt u het beste kunstmest aankopen? - 27-03-2020 

AkkerbouwActueel: 
Hoewel we nu midden in het groeiseizoen zitten, is het verstandig na te denken over de inkoop van 
kunstmest voor het komende groeiseizoen. Mede door ontwikkeling op de wereld. 
 
https://www.akkerbouwactueel.nl/nieuwsartikel/2020/wanneer-kunt-u-het-beste-kunstmest-
aankopen-/b24g18c38o4375/ 
 

Wekelijkse graslandupdate helpt juiste timing voor bemesting te bepalen - 30-03-2020 

Landbouwleven: 
In MAP6 wordt enerzijds de bemestingsnorm voor gemaaid grasland verhoogd richting de behoefte 
van intensief uitgebaat grasland. Anderzijds betekent een sluitende kunstmestboekhouding 
ongetwijfeld dat gerichte bijbemesting moeilijker wordt. 
 
https://www.landbouwleven.be/7566/article/2020-03-27/wekelijkse-graslandupdate-helpt-juiste-
timing-voor-bemesting-te-bepalen 
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KAS-prijs daalt na drukke maand naar € 21,80 - 01-04-2020 

Boerderij: 
Maart was druk qua kunstmesthandel. Dat compenseerde het rustige najaar. De gevolgen van corona 
zijn (nog) relatief beperkt. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2020/3/KAS-prijs-daalt-na-drukke-maand-naar-2180-
562899E/ 
 

Bemest cichorei met weinig stikstof - 01-04-2020 

Nieuwe Oogst: 
Cichorei heeft behoefte aan slechts een geringe hoeveelheid stikstof om tot een optimale 
inulineopbrengst te komen. Door de natte herfst en winter zal de bodemvoorraad aan stikstof relatief 
laag zijn. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/03/31/bemest-cichorei-met-weinig-stikstof 
 

Bufferstrook moet afspoeling nutriënten voorkomen - 02-04-2020 

Boerderij: 
Melkveehouder Mark Pijnenborg in IJsselsteyn (Limburg) experimenteert met een onbemeste 
bufferstrook van 2,5 meter langs een sloot grenzend aan vier percelen. Dit om de afspoeling van 
fosfaat te beperken. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2020/3/Bufferstrook-moet-afspoeling-nutrienten-
voorkomen-563444E/ 
 

STIKSTOF 

Stikstofakkoord staat in de steigers - 23-03-2020 

Boerderij: 
De coalitiepartijen zijn deze week in de luwte van de coronacrisis dichterbij een akkoord gekomen over 
het stikstofbeleid. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/3/Stikstofakkoord-staat-in-de-steigers-558960E/ 
 

‘Vier maatregelen tackelen het stikstofprobleem’ - 23-03-2020 

Boerderij: 
De oplossing van het stikstofprobleem moeten we zoeken in maatregelen die gericht zijn op het zo 
goed mogelijk benutten van bedrijfseigen stikstof. Daarbij verlagen ze bovendien de kosten. Frank 
Verhoeven zet zijn ideeën op een rij. 
 
https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Blogs/2020/3/Vier-maatregelen-tackelen-het-
stikstofprobleem-557875E/ 
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Veldbonen zaaien als krachtvoervervanger - 24-03-2020 

Melkvee: 
Veldbonenmeel is met zijn hoge eiwit- én zetmeelgehalte een hoogwaardige krachtvoervervanger voor 
hoogproductief melkvee. Met de teelt van veldbonen, in het eigen bouwplan of bij akkerbouwers in de 
regio, kan je voerkosten drukken en kringlopen sluiten. De zaaitijd van zomerveldbonen is inmiddels 
aangebroken. 
 
https://www.melkvee.nl/artikel/241626-veldbonen-zaaien-als-krachtvoervervanger/ 
 

Schouten: pas in juni duidelijkheid over derogatie - 26-03-2020 

Boerderij: 
Nederland krijgt mogelijk pas in juni duidelijkheid of er dit jaar derogatie wordt gegeven, bij de 
volgende vergadering van het nitraatcomité in Brussel. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/3/Schouten-pas-in-juni-duidelijkheid-over-derogatie-
560292E/ 
 

Corona-voordeel - 27-03-2020 

Akkerwijzer: 
Stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen; allemaal even niet aan de orde. Er moet op korte 
termijn een vaccin tegen corona komen, het liefst binnen een jaar. Bijzonder… toelatingen van nieuwe 
gewasbeschermingsmiddelen doen er soms wel tien jaar over. 
 
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/242391-henk-nienhuis-corona-voordeel/ 
 

Onrust over publicatie spoedwet stikstof; Sieta van Keimpema legt uit - 30-03-2020 

Melkvee: 
De afgelopen dagen is er veel onrust ontstaan over een publicatie van de spoedwet stikstof door het 
ministerie van Landbouw en een voorstel van de provincie Friesland over het uitwisselen van 
ammoniakrechten van de landbouw naar ruimte voor bouw en industrie. 
 
https://www.melkvee.nl/artikel/242863-onrust-over-publicatie-spoedwet-stikstof-sieta-van-keimpema-
legt-uit/ 
 

Stikstofregister ergernis voor Landbouw Collectief - 30-03-2020 

Boerderij: 
Het kabinet is niet tegemoetgekomen aan de wens van het Landbouw Collectief om de stikstofruimte 
die via het voerspoor of via de sanering van de varkenshouderij vrijkomt, ook te reserveren voor de 
veehouderij. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/3/Stikstofregister-ergernis-voor-Landbouw-Collectief-
562518E/ 
 

1 april overleg kabinet en Landbouwcollectief - 01-04-2020 

BoerENbusiness: 
Volgens Agractie initiatiefnemer Bart Kemp gaat het kabinet aanstaande woensdag 1 april weer in 
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gesprek met het Landbouwcollectief. Hij doet een oproep aan minister Carola Schouten van LNV om 
daadkracht te tonen en ‘niet langer mee te doen aan politiek gekonkel’. 
 
https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10886465/1-april-overleg-kabinet-en-landbouwcollectief 
 

Bodem organische stof is dé voorraadpot voor aanvullende voeding van grasland - 02-04-
2020 

Melkvee: 
Voor een topgraskuil met dito gehalten is voldoende voeding in de juiste samenstelling gedurende het 
groeiseizoen essentieel. Op basis van bemestingsadviezen en wettelijke gebruiksnormen wordt deze 
minerale (bijv. Nutramon-KAS) en/of organische (bijv. drijfmest) voeding aangevoerd. 
 
https://www.melkvee.nl/artikel/243433-bodem-organische-stof-is-de-voorraadpot-voor-aanvullende-
voeding-van-grasland/ 
 

Nieuw Mesdag-cijfer: 35% stikstof afkomstig van landbouw - 02-04-2020 

Beoerderij: 
Het aandeel van de stikstofdepositie uit de landbouw op Natura2000-gebieden in Nederland bedraagt 
35%. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/3/Nieuw-Mesdag-cijfer-35-stikstof-afkomstig-van-
landbouw-563630E/ 
 

Mesdagfonds komt nu uit op zelfde stikstofcijfer als RIVM - 03-04-2020 

AD: 
De Nederlandse landbouw is op papier inderdaad verantwoordelijk voor 41 procent van de totale 
stikstofneerslag op natuurgebieden die daar het gevoeligst voor zijn. Tot dat inzicht zijn nu ook de 
onderzoekers gekomen die de stikstofcijfers in opdracht van het Mesdag Zuivelfonds hebben 
nagerekend. 
 
https://www.ad.nl/binnenland/mesdagfonds-komt-nu-uit-op-zelfde-stikstofcijfer-als-rivm~a8e71b0f/ 
 

De kloof tussen Schouten en de boeren blijkt te groot - 03-04-2020 

Trouw: 
Boeren zijn boos weggelopen uit het overleg met minister Schouten over stikstof. Waar zit de 
onenigheid? 
 
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/de-kloof-tussen-schouten-en-de-boeren-blijkt-te-
groot~b0fd6bbb/ 
 

FOSFAAT 

Fosfaatmeststof raakt binnen 100 jaar op in de wereld - 27-03-2020 

Groen Nieuws: 
Een landbouwbedrijf produceert voedsel, een melkbedrijf melk, waarmee de mineralen afkomstig uit 
de bodem, opgenomen worden in het product. Indien deze mineralen in de bodem niet door bemesting 
worden aangevuld, zal de bodem uitgeput raken en zal de productiviteit van de volgende 
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landbouwgewassen afnemen. 
 
https://groennieuws.nl/fosfaatmeststof-raakt-binnen-100-jaar-op-in-de-wereld/ 
 

Percelen goed registreren is de basis - 02-04-2020 

Boerderij: 
Percelen goed en volledige registreren is soms een puzzel. Die moet wel goed ingevuld worden om 
geen uitbetaling mis te lopen en het kan extra mestruimte opleveren. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2020/3/Percelen-goed-registreren-is-de-basis-563560E/ 
 

De dreigende tekorten op aarde - 03-04-2020 

NRC: 
Nu we toch allemaal opgesloten zitten vol apocalyptische gedachten, moeten we de zes delen 
van Bodem in zicht  maar eens goed bekijken en de betekenis ervan tot ons laten doordringen. 
 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/03/de-dreigende-tekorten-op-aarde-a3995787 
 

KRINGLOOP 

Oproep voor deelnemers Ivan Tolpe-prijs 2021 - 30-03-2020 

Landbouwleven: 
Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) organiseert elke 2 jaar de ‘Ivan Tolpe-
prijs voor innovatie in de mestverwerking’. Sinds de tweede editie kunnen ook buitenlandse 
inzendingen deelnemen. 
 
https://www.landbouwleven.be/7537/article/2020-03-26/oproep-voor-deelnemers-ivan-tolpe-prijs-
2021 
 

Project duurzame teelt bloemkool van start - 01-04-2020 

Nieuwe Oogst: 
In het kader van de kringloopvisie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is in 
opdracht van provincie Noord-Holland gestart met een onderzoek naar het effect van niet 
onderwerken van strorijke stalmest in bloemkool. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/03/30/project-duurzame-teelt-bloemkool-van-start 
 

LANDBOUW 

Eerste prioriteit: drone in de lucht krijgen - 24-03-2020 

Boerderij: 
In het nieuwe NPPL-seizoen gaat Henk Verdegaal verder met plaatsspecifiek bespuiten. Hij wil zo snel 
mogelijk dronebeelden verzamelen. 
 
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Achtergrond/2020/3/Eerste-prioriteit-drone-in-de-lucht-krijgen-
558785E/ 
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Corona en de akkerbouw: heb je hieraan gedacht? - 26-03-2020 

AkkerbouwActueel: 
Het beleid rondom het coronavirus heeft impact voor iedereen. Wat betekent het voor jou als 
ondernemer en voor bepaalde sectoren? In dit artikel gaat Countus in op de gevolgen voor de 
akkerbouw. 
 
https://www.akkerbouwactueel.nl/nieuwsartikel/2020/corona-en-de-akkerbouw-heb-je-hieraan-
gedacht-/b24g18c38o4367/ 
 

Praktische verduurzaming in de landbouw - 26-03-2020 

BoerENbusiness: 
De laatste cursusdag van de Agricultural Sprayer Academy vond plaats bij de Bayer Forward Farm in 
Abbenes. De Forward Farm gaat over duurzaamheid in de praktijk. Over hoe praktische oplossingen in 
de praktijk kunnen worden gedemonstreerd en bediscussieerd.  
 
https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10886336/praktische-verduurzaming-in-de-landbouw 
 

Boerderij van de Toekomst kijkt anders naar teelten - 27-03-2020 

Boerderij: 
Op de Boerderij van de Toekomst wordt de komende vier jaar in een praktijkachtige setting gekeken 
naar een duurzaam alternatief voor de huidige akkerbouw met monocultuur. De kostprijs is er niet 
leidend. 
 
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Achtergrond/2020/3/Boerderij-van-de-Toekomst-kijkt-anders-
naar-teelten-560111E/ 
 
 
 


