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MEST 
  
20 januari 2017 
Stikstofverliezen na bemesting kunnen flink variëren  
Agriholland (persbericht)  
De stikstofverliezen na bemesting kunnen flink oplopen. Dat geldt zowel bij het gebruik van 
dierlijke mest als bij kunstmest. De processen in de ... 
  
STIKSTOF 
  
24 januari 2017 
Beleidsregel toestemmingverlening en toedeling ontwikkelingsruimte programmatische 
aanpak ...  
Officiële bekendmakingen: Zoeken  
stikstofdepositie die in het kader van het Programma Aanpak Stikstof met ... het tijdvak 
waarbinnen een Programma Aanpak Stikstof gelding heeft;. 
  
LANDBOUW 
  
25 januari 2017 
Reacties op ammoniakrapport 'Gelijk hebben is wat anders dan gelijk krijgen'  
Boerenbusiness.nl  
Het inmiddels veelbesproken rapport 'ammoniak in Nederland, enkele kritische 
wetenschappelijke kanttekeningen' is dinsdagmiddag aangeboden ... 
  
Eigen onderzoek in 2018 klaar RIVM kan zich niet vinden in ammoniakonderzoek  
Boerenbusiness.nl  
Volledige berichtgeving  
  
21 januari 2017 
De kracht van waternetwerken  
NieuweOogst.nu  
Het gesprek ging over de Kaderrichtlijn Water met natuurlijk een doorkijk naar het zesde 
actieprogramma Nitraatrichtlijn. Hierover is LTO met het rijk ... 
  
Belangen groot Basis ammoniakbeleid roept opnieuw vragen op  
Boerenbusiness.nl  
We zien bijvoorbeeld wel op moment dat er weer mest mag worden uitgereden een hogere 
emissie, maar dat is zogenaamd seizoengebonden. 
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20 januari 2017 
Biologisch boeren: garantie voor milieu én recht op voedsel  
Nieuwsgrazer  
Maak vooral niet de fout te denken dat biologisch slechter scoort dan de niet-biologische 
landbouw in het zuiden waar kunstmest en pesticiden vaak ... 
  
Kamermeerderheid tegen verhogen mestverwerkingsplicht  
Boerderij (abonnement)  
"Er is gewoon veel te veel mest in Nederland", vindt SP. Eind december maakte 
staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken de ... 
  
INTERNATIONAAL 
  
Can farmers reduce harmful emissions from fertilized soil? 
An international group of scientists has discovered that production of the potent greenhouse 
gas— N2O or nitrous oxide—can be bypassed as complex nitrogen compounds in soil, water 
and fertilizers break down into the unreactive nitrogen gas (N2) that makes up most of our 
atmosphere. 
Source: phys.org, 16 January 2016 
more 
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