
 
 
NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 24 augustus – 7 september 2017 
  
MEST 
  
6 september 2017 
Biologisch voedsel: niet gezonder, niet duurzamer en niet lekkerder  
Welingelichte Kringen  
Ze gebruiken bovendien geen kunstmest, maar dierlijke mest. Daarvoor heb je ook extra 
grond nodig: om de dieren die de mest leveren te houden en ... 
  
4 september 2017 
Onderzoek naar groeibevorderaars en speciale meststoffen  
Boerderij (abonnement)  
Bietentelers gebruiken steeds meer groeibevorderaars en extra meststoffen. Deze kunnen 
een positief effect hebben op de bietenopbrengst. Het IRS ... 
  
"Alleen biologische fruitteelt is écht milieuvriendelijk"  
AGF.nl  
Wat de supermarktketen in het midden laat is of er bij de teelt van de residuvrije peren 
chemische gewasbeschermingsmiddelen en/of kunstmest ... 
  
25 augustus 2017 
Minder nutriënten, toch hogere opbrengst  
Boerderij (abonnement)  
Boeren brengen steeds minder stikstof en fosfaat op het land. Maar ondanks minder 
nutriënten stijgt de opbrengst van gewassen gemiddeld nog ... 
  
Vaste mest cruciaal voor OS-gehalte bodem  
Boerenbusiness.nl  
Eén van de conclusies is dat het OS-gehalte is te verhogen door zuinig met de bodem om te 
springen en veel organische mest in gebruiken. 
  
Achterhoek kunstmestvrij  
Melkveebedrijf (persbericht) (abonnement) (Blog)  
De onlangs opgerichte Regiegroep Kunstmestvrije Achterhoek wil de invoer van kunstmest 
terugdringen, minder mest afvoeren en meer duurzame ... 
  
24 augustus 2017 
In 2018 mogelijk pilot met nieuwe meststoffen uit mestverwerking in Achterhoek  
Agriholland (persbericht)  
"We zijn beslist niet uit op een verbod op het gebruik van kunstmest", stelt Kees Kroes van 
Projecten LTO Noord en projectleider van 'Kunstmestvrije ... 
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STIKSTOF 
  
5 september 2017 
Beleidsregel toestemmingverlening en toedeling ontwikkelingsruimte Programmatische 
Aanpak ...  
Officiële bekendmakingen: Zoeken  
Beleidsregel toestemmingverlening en toedeling ontwikkelingsruimte programmatische 
aanpak stikstof limburg 2017 segment 2 versie september. 
  
4 september 2017 
Intrekkingsbesluit Nadere subsidieregels programmatische aanpak stikstof Limburg  
Officiële bekendmakingen: Zoeken  
De Nadere subsidieregels programmatische aanpak stikstof Limburg (PAS), vastgesteld bij 
besluit van Gedeputeerde Staten van 23 juni 2015 ... 
  
1 september 2017 
Een goed geteeld vanggewas kan meer dan stikstof vastleggen  
Melkveebedrijf (persbericht) (abonnement) (Blog)  
Op zand- en lössgrond is het verplicht om na de maïsoogst een vanggewas te telen. Het doel 
is om stikstofuitspoeling te beperken zodat de stikstof in ... 
  
LANDBOUW 
  
6 september 2017 
PotatoEurope duikt in precisielandbouw  
NieuweOogst.nu  
Dit kan met name door precisielandbouw. Praktische demonstraties laten zien hoe de keten 
kan profiteren van het gebruik van drones en digitale ... 
  
LEDEN 
  
6 september 2017 
OCI boekt hogere resultaten  
Telegraaf.nl  
AMSTERDAM (AFN) - Het in Amsterdam genoteerde kunstmestbedrijf OCI heeft in de eerste 
helft van dit jaar meer winst en omzet behaald. 
  
MILIEU 
  
6 september 2017 
Waterkwaliteit verbeteren niet duur?  
Melkveebedrijf (persbericht) (abonnement) (Blog)  
Behalve het beperken van het gebruik van mest zijn er meer maatregelen mogelijk die de 
waterkwaliteit verbeteren. In dit artikel kijken we naar een ... 
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2 september 2017 
Voor naleving van het klimaatakkoord is een concreet stappenplan van de overheid nodig  
Het Financieele Dagblad  
... sluiting van de kolencentrales, beperking van de veestapel, rekeningrijden en bevordering 
van de overschakeling naar een circulaire economie via ... 
  
CIRCULAIRE ECONOMIE 
  
6 september 2017 
Bepaalde stoffen uit mest mogelijk economisch rendabel  
Melkveebedrijf (persbericht) (abonnement) (Blog)  
Mest is niet alleen een afvalproduct, maar zit boordevol potentiële waardevolle 
componenten. Wageningen Environmental Research bewees onlangs ... 
  
5 september 2017 
Belgische voedingsindustrie pleit voor harmonisatie definities organische reststromen  
Agriholland (persbericht)  
Van een eenduidige terminologie is geen sprake. Daarnaast is de veelheid aan termen en 
invullingen ook een rem voor de circulaire economie. 
  
25 augustus 2017 
Europees project moet circulaire economie in landbouw bevorderen  
DuurzaamBedrijfsleven.nl  
Het consortium Systemic werkt onder leiding van Wageningen University & Research (UR) 
aan een project dat demonstreert hoe nutriënten uit ... 
  
INTERNATIONAAL 
  
Sustainable agriculture is the best way to feed the world, new research confirms 
Two new studies point to the importance of the continued development of sustainable 
agriculture around the world, both for the climate and for the world’s population. 
Source: Organic Authority, 23 August 2017  
more 
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