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NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 31 augustus –  21 september 2020 
 
 
(KUNST)MEST 

Digitalisering is goed, maar boer moet centraal staan - 31-08-2020 

Landbouwleven: 
De digitalisering en robotisering van de landbouw zet in rap tempo door. Het is belangrijk dat het 
landbouwonderwijs deze technologie voldoende aan bod laat komen. Tegelijk moeten techbedrijven 
de boer niet reduceren tot een passieve gebruiker, maar centraal stellen als ze oplossingen bedenken. 
 
https://www.landbouwleven.be/8807/article/2020-08-28/edito-digitalisering-goed-maar-boer-moet-
centraal-staan 
 

‘Einde van drijfmest’ - 01-09-2020 

Boerderij: 
Uitrijden van drijfmest op akkers en weilanden wordt uiterlijk 2030 uitgefaseerd. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2020/8/Einde-van-drijfmest-633425E/ 
 

Stikstofbemesting bij inzaai van grasland - 01-09-2020 

Melkveebedrijf: 
Onlangs is een bemestingsadvies van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen 
verschenen. ZuivelNL financiert de activiteiten van de commissie. Het zaaien van een nieuw grasland 
vindt vooral in de nazomer/herfst plaats. Daarbij kan het gaan om graslandvernieuwing of inzaai van 
gras na een bouwlandperiode. 
 
https://www.melkveebedrijf.nl/bemesting/mest-uitrijden/stikstofbemesting-bij-inzaai-van-grasland/ 
 

Mestboetes hakken erin, vooral in De Peel - 02-09-2020 

Boerderij: 
Met name melkveehouders kregen vorig jaar grote mestboetes. De complexe mestwetgeving en 
strikte eisen voor derogatie tikken bij een kleine overtreding hard door. In een aantal gebieden, 
waaronder De Peel, liggen veehouders helemaal onder een vergrootglas. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2020/8/Mestboetes-hakken-erin-vooral-in-De-Peel-
633327E/ 
 

Erkenning kunstmestvervangers weer stap dichterbij - 03-09-2020 

Boerderij: 
Meer ruimte voor het gebruik van de stikstof uit verwerkte mest. Daar draait het om bij de lobby voor 
erkenning van kunstmestvervangers. Langzaam komt dat doel in beeld. Sommige verwerkers nemen 
intussen een andere afslag. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2020/9/Erkenning-kunstmestvervangers-weer-stap-
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dichterbij-634383E/ 
 

Nieuwe landbouwrobot schoffelt, rolt en strooit kunstmest - 14-09-2020 

Omroep Flevoland: 
Een nieuwe landbouwrobot bewerkt sinds kort op proef de akkers bij boer Digni van den Dries in Ens. 
De machine rijdt nu nog bemand maar kan ook zelfstandig aan de slag. Hij is speciaal ontwikkeld voor 
de zogenoemde strokenteelt. 
 
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/192701/nieuwe-landbouwrobot-schoffelt-rolt-en-strooit-
kunstmest 
 

De transitie is definitief in gang gezet - 14-09-2020 

Nieuwe Oogst: 
Het huidige mestbeleid is gebaseerd op regelgeving bedacht in de jaren tachtig. De situatie nu is dat 
de mesthandel floreert. Voor de tussenhandel en afnemers is mest al jaren een lucratieve business. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/09/12/de-transitie-is-definitief-in-gang-gezet 
 

Sectorpartijen kritisch op nieuw mestbeleid Schouten - 15-09-2020 

Boerderij: 
Vrijwel alle sectorpartijen hebben forse kritiek op de voorstellen van Schouten. Het steekt dat weinig is 
gedaan met alle inbreng. Alleen Netwerk Grondig is overwegend positief. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/9/Sectorpartijen-kritisch-op-nieuw-mestbeleid-
Schouten-638289E/ 
 

‘Grondgebonden? Ja natuurlijk, maar hoe?’ - 15-09-2020 

Boerderij: 
Haken en ogen aan nieuw mestbeleid. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2020/9/Grondgebonden-Ja-natuurlijk-maar-hoe-639771E 
 

Kringloopmeststoffen alternatief voor kunstmest - 17-09-2020 

Nieuwe Oogst: 
Meststoffen van organische oorsprong hoeven niet veel onder te doen voor kunstmest in de rij. Dat 
blijkt uit een demoveld bij melkveehouder Jos Verstraten in Westerbeek en op Proefboerderij 
Vredepeel van WUR Open Teelten. Oogstmetingen maken de verschillen echt zichtbaar. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/09/16/kringloopmeststoffen-alternatief-voor-kunstmest 
 

Twee gewassen en kunstmest in één werkgang - 18-09-2020 

Nieuwe Oogst: 
Amazone brengt een zaaicombinatie op de markt die drie verschillende gewassen of twee gewassen 
en kunstmest in één werkgang in het perceel brengt. Dat gaat plaatsspecifiek via gps en op 
verschillende dieptes. 



 

3 
 

 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/09/16/twee-gewassen-en-kunstmest-in-een-werkgang 
 

STIKSTOF 

Geen verlenging uitrijtermijn mest - 02-09-2020 

Boerderij: 
Boeren krijgen niet langer de tijd om mest uit te rijden. Ook geen uitstel inzaaidatum vanggewas. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/8/Geen-verlenging-uitrijtermijn-mest-633785E/ 
 

Carola Schouten erkent: Effect stoppende varkenshouders op stikstof onbekend - 03-09-
2020 

PigBusiness: 
Minister Schouten erkent dat ze nog niet weet wat het effect is van stoppende varkenshouderijen, op 
de stikstofuitstoot én op stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden. Dit wordt pas duidelijk na het 
tweede kwartaal van 2021 als alle varkenshouders die deelnemen aan de warme sanering van de 
varkenshouderij zijn gestopt en de stallen zijn gesloopt. Dit schrijft Schouten in antwoord op 
Kamervragen. 
 
https://www.pigbusiness.nl/artikel/363314-carola-schouten-erkent-effect-stoppende-varkenshouders-
op-stikstof-onbekend/ 
 

Extern salderen, op hoop van zegen - 14-09-2020 

Akkerwijzer: 
Overheden stellen vaker regels op of nemen wetgeving aan zonder dat van tevoren de volledige 
reikwijdte bekend is en de consequenties ervan te overzien zijn. Wie zich verdiept in het extern 
salderen van stikstof kijkt echter een diep zwart gat in, terwijl dat salderen over vier dagen al mogelijk 
wordt in heel Nederland.  
 
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/364880-extern-salderen-op-hoop-van-zegen/ 
 

Effect van bedrijfsspecifiek bepalen stikstof in bodem, gewas en milieu - 17-09-2020 

Melkveebedrijf: 
Op het Koeien & Kansen-bedrijf van Rijk Baltus in Middenmeer is een casestudy door onderzoekers 
van Wageningen University & Research gedaan. In deze verkenning is geprobeerd meer inzicht in te 
krijgen in de stikstof- en fosforstromen in het bodem en gewas. Hierbij lag de nadruk op de N-
voorziening door bemesting, N-levering door de bodem, de gewasopname en de verliezen van stikstof 
naar het milieu. 
 
https://www.melkveebedrijf.nl/wet-en-regelgeving/stikstofaanpak/effect-van-bedrijfsspecifiek-
bepalen-stikstof-in-bodem-gewas-en-milieu/ 
 

Landbouwbegroting? Los de stikstofimpasse op! - 17-09-2020 

Boerderij: 
De landbouwbegroting 2020 is een bestendige voortzetting van de plannen die eerder zijn 
gepresenteerd. Vooral de stikstofimpasse baart politici en maatschappelijke organisaties zorg. 
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https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/9/Landbouwbegroting-Los-de-stikstofimpasse-op-
474421E/ 
 

‘Salderen kan beweging brengen’ - 18-09-2020 

Boerderij: 
Kritiek op openstelling extern salderen is deels terecht, maar gaat voorbij aan het belang voor de 
veehouderij zelf. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Blogs/2020/9/Salderen-kan-beweging-brengen-642703E/ 
 

Koning: stikstofaanpak voor gezonde landbouw - 18-09-2020 

BoerENbusiness: 
Koning Willem-Alexander heeft in zijn Troonrede kort specifiek stilgestaan bij de landbouw. Daarbij 
ging het over de €5 miljard die het kabinet ter beschikking heeft gesteld voor de stikstofaanpak. "Het is 
nodig voor een gezonde en innovatieve toekomst van de Nederlandse landbouwsector, die ook in 
tijden van crisis zorgt voor een betrouwbare voedselvoorziening." 
 
https://www.boerenbusiness.nl/agribusiness/artikel/10889189/koning-stikstofaanpak-voor-gezonde-
landbouw 
 

FOSFAAT 

‘Nieuwe fosfaatindicatie pakt slecht uit’ - 31-08-2020 

Boerderij: 
Een nieuwe meetmethode om de fosfaattoestand in de bodem te bepalen, valt voor veel 
akkerbouwbedrijven negatief uit. Joke de Geus adviseert bedrijven waarvoor dit geldt om dit najaar 
nog een Pw-getal te laten bepalen volgens de oude analysetechniek. 
 
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Blogs/2020/8/Nieuwe-fosfaatindicatie-pakt-slecht-uit-633291E/ 
 

KRINGLOOP 

Plan voor floating farms in IJssel - 31-08-2020 

Nieuwe Oogst: 
Liggen er in navolging van Rotterdam straks 'floating farms', drijvende boerderijen, in de IJssel? 
Initiatiefnemer Albert Hoekerswever werkt aan een plan dat de circulaire economie in de Cleantech-
regio moet aanjagen. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/08/28/plan-voor-floating-farms-in-ijssel 
 

Tuinbouwsector zoekt alternatieven voor plastic binnen CIRCSYS-project - 01-09-2020 

AgriHolland: 
De tuinbouwsector is verantwoordelijk voor een enorme hoeveelheid plasticafval. In het CIRCSYS-
project werken Spaanse, Italiaanse en Nederlandse bedrijven samen met kennispartners om circulaire, 
ecologisch én economisch verantwoorde, alternatieven voor plastic te ontwikkelen. Natuur- en 
Milieufederatie Zuid-Holland wil actief deelnemen aan dit project. 
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https://www.agriholland.nl/nieuws/bericht.php?id=225225 
 

Caring Farmers wint prijs Duurzame Dinsdag - 03-09-2020 

PluimveeActueel: 
Caring Farmers heeft de prijs van de Duurzame Dinsdag gewonnen. Zij streven naar een 
natuurinclusieve kringlooplandbouw en nodigen in hun aanpak iedereen uit om mee te doen en mee te 
denken. Boeren, burgers, wetenschappers en ketenpartijen krijgen de kans om hun eigen input te 
delen. 
 
https://www.pluimveeactueel.nl/nieuwsartikel/2020/caring-farmers-wint-prijs-duurzame-
dinsdag/b24g18c40o3708/ 
 

Planbureau: tijd dringt om milieuproblemen aan te pakken - 15-09-2020 

Nieuwe Oogst: 
Toenemende klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en landdegradatie bedreigen het welzijn van 
huidige en toekomstige generaties. 'Versnelde actie en transities zijn nodig', meldt het Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL): de tijd dringt. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/09/14/planbureau-tijd-dringt-om-milieuproblemen-aan-te-
pakken 
 

LANDBOUW 

‘Precisielandbouw biedt voordelen, nog geen gemak’ - 31-08-2020 

Boerderij: 
Leveranciers zijn aan zet om gebruiksvriendelijke machines voor precisielandbouw te ontwikkelen. 
Daarvoor zijn nieuwe kansen voor toetreders van buiten de sector, aldus Gea Bakker. 
 
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Blogs/2020/8/Precisielandbouw-biedt-voordelen-nog-geen-
gemak-632904E/ 
 

Akkerbouwer is nooit te oud voor precisiespuiten - 01-09-2020 

Boerderij: 
Denk als akkerbouwer bij de confrontatie met precisiespuiten niet te gauw dat je dat toch niet meer 
gaat meemaken. Dat advies geeft adviseur Luc Remijn van Delphy aan boeren die voor de afweging 
komen te staan om wel of niet te beginnen met precisiespuiten. 
 
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Achtergrond/2020/8/Akkerbouwer-is-nooit-te-oud-voor-
precisiespuiten-632876E/ 
 

NPPL: verbeterslag bodemscans pH-waarden nodig - 03-09-2020 

Boerderij: 
Aeres Hogeschool vergeleek vijf sensorsystemen voor bodemscans. Daaruit blijkt dat het aantal 
fouten voor verschillende waarden klein is. Voor de nauwkeurigheid van pH-waarden is daarentegen 
nog wel een verbeterslag nodig. 
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https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Nieuws/2020/9/NPPL-verbeterslag-bodemscans-pH-waarden-
nodig-634280E/ 
 

Praktijkcentrum wordt Boerderij van de Toekomst - 14-09-2020 

Nieuwe Oogst: 
Praktijkcentrum voor Precisielandbouw bij Van den Borne Aardappelen in Reusel moet doorgroeien 
naar een Brabantse Boerderij van de Toekomst. Daarover hebben verschillende partijen zich vorige 
week uitgesproken. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/09/09/praktijkcentrum-wordt-boerderij-van-de-toekomst 
 

Middelenfabrikanten steunen boer-tot-bordstrategie - 15-09-2020 

Nieuwe Oogst: 
De Europese gewasbeschermingsindustrie investeert de komende tien jaar 10 miljard euro in 
innovatie, precisielandbouw en digitale technologieën waarmee ze de boer-tot-bordstrategie 
ondersteunt. 
 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/09/08/middelenfabrikanten-steunen-boer-tot-bordstrategie 
 

Kamer: geld is er, nu het landbouwbeleid nog - 17-09-2020 

Boerderij: 
Er is geld voor de landbouw, maar er moet nog wel bijpassend beleid komen. Dat is de grote 
gemeenschappelijk deler van de politieke reacties op de landbouwbegroting. 
 
https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2020/9/Kamer-Geld-is-er-nu-het-landbouwbeleid-nog-
641841E/?_ga=2.16723702.1362513774.1600322217-1927757351.1566464988 
 

NPPL-webinar: regels hinderen precisielandbouw - 18-09-2020 

Boerderij: 
Regelgeving vormt een belemmering voor verdere ontwikkeling van artificial intelligence in de 
akkerbouw. 
 
https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Nieuws/2020/9/NPPL-webinar-regels-hinderen-
precisielandbouw-642254E/ 
 
 


