
            
 
NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 7 - 14 september 2017 
  
  
MEST 
  
7 september 2017 
Mest omgezet in groen gas en koolstof, zonder schadelijke uitstoot  
Dagblad van het Noorden  
... om zonder uitstoot van de schadelijke stoffen dierlijke mest om te zetten in groen gas en koolstof, 
dat weer als meststof (vervanger van kunstmest) in ... 
  
STIKSTOF 
  
7 september 2017 
Boeren benutten stikstofruimte  
NieuweOogst.nu  
... nog ontwikkelingsruimte voor Natuurbeschermingsvergunningen (NB) in het kader van de 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) beschikbaar. 
  
FOSFAAT 
  
7 september 2017 
'After summer topic: fosfaat'  
Boerderij (abonnement)  
Ben je daar dan over uit, dan mag je je buigen over fosfaat. De fosfaatrechten, die komen er. De 
derogatie lijkt behouden. Fosfaatrechten worden ... 
  
LANDBOUW 
  
13 september 2017 
Nederland telt in 2030 1 miljoen melkkoeien minder dan nu  
Melkveebedrijf (persbericht) (abonnement) (Blog)  
Deze moet binnen 13 jaar met bijna de helft omlaag om aan het klimaatakkoord van Parijs te 
voldoen. Ook kampt Nederland met teveel mest en is het ... 
  
12 september 2017 
'In de toekomst teelt op zelfvarende platforms'  
Groenten en Fruit Actueel (abonnement)  
... (CSAIL) en daarmee deskundig op gebied van kunstmatige intelligentie. Alles weten over 
precisielandbouw? Kijk dan eens op futurefarming.com. 
  
9 september 2017 
Opnieuw uitstel voor overleg zesde actieprogramma  
Boerenbusiness.nl  
Het overleg over de voortgang van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt opnieuw 
uitgesteld. In eerste instantie zou het overleg al in mei ... 
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http://meststoffennederland.nl/Home


LEDEN 
  
8 september 2017 
Chemiebedrijf OCI investeert €100 mln in biofabriek Delfzijl  
Het Financieele Dagblad  
Chemiebedrijf OCI OCI€18,53-0,54% investeert €100 mln in de uitbreiding van zijn 
biobrandstoffabriek in Noord-Groningen. Dat heeft het aan de ... 
  
CIRCULAIRE ECONOMIE 
  
9 september 2017 
'Pilot voor Kringloopwijzer is noodzaak'  
Boerenbusiness.nl  
Uit de pilot moet blijken of de Kringloopwijzer als verantwoordingssysteem voor de productie van 
stikstof en fosfaat gebruikt kan worden gebruikt ... 
  
MILIEU 
  
10 september 2017 
Minder meststoffen, maar nog steeds te hoge concentraties in oppervlaktewater  
Melkveebedrijf (persbericht) (abonnement) (Blog)  
Door regelgeving over mestgebruik is de uitstoot van stikstof en fosfaat verminderd. In die zin was de 
meststoffenwet effectief, schrijft het Planbureau ... 
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