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(KUNST)MEST 
  
12 november 2017 
Mest doet meer dan stinken  
Reformatorisch Dagblad  
Dat geldt met name voor nitraat (een stikstofverbinding) en fosfaat (een fosforverbinding), 
twee van de belangrijkste voedingsstoffen voor planten. 
  
11 november 2017 
'Nu rijden er machines van ons rond in China'  
Boerderij  
“Als je zorgvuldig en efficiënt mest aanwendt, kan organische mest voor een groot deel 
kunstmest vervangen. Met onze zode- en bouwlandbemesters ... 
  
STIKSTOF 
  
15 november 2017 
'Aanpak om natuur te beschermen tegen ammoniak deugt niet'  
NOS  
Dat is sinds 2015 geregeld in een ingewikkeld systeem, het Programma Aanpak Stikstof 
(PAS). Het systeem werkt op basis van prognoses: een deel ... 
  
LANDBOUW 
  
15 november 2017 
'Mestbeleid moet zich richten op precisiebemesting'  
Boerenbusiness.nl  
Alle betrokkenen achten de verplichte afvoer van mineralen en het betalen voor de aanvoer 
daarvan in de vorm van kunstmest nodig voor de ... 
  
Advies EU: agrarische data beter beveiligen  
Boerderij  
Het is hoog tijd dat er betere regelgeving komt voor het gebruik en het eigendom van 
agrarische data. Dit is nodig om precisielandbouw goed van de ... 
  
De nieuwe aanwijzingen van omvangrijke mestfraude maakten minister Carola Schouten 
'echt boos'  
Volkskrant  
  
Maand voor plan tegen mestfraude, maar waarom wordt er zoveel gesjoemeld?  
NOS  
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Zaterdag bracht NRC Handelsblad naar buiten dat bedrijven in Noord-Brabant en Limburg 
frauderen met mest. Maar waarom is het eigenlijk ... 
  
'Bom mestfraude is gebarsten'  
NieuweOogst.nu  
Minster Schouten verlangt dat de sector over een maand met een aantal oplossingen komt 
die de fraude met mest moet terugdringen. 'We zullen met ... 
  
14 november 2017 
Minister maant mestpartijen  
Boerderij  
De veehouderij en mestbranche moeten mestfraude zelf aanpakken, om te voorkomen dat 
de derogatie voor de Nitraatrichtlijn gevaar gaat lopen. 
  
Rekenregels binnen KringloopWijzer scoren voldoende  
Melkveebedrijf (persbericht) (Blog)  
Alleen worden de producties van stikstof (N) en fosfaat (P) in mest op dit moment 
gemiddeld nog onderschat met respectievelijk 3% en 4%. Dit zegt de ... 
  
13 november 2017 
Schouten heeft vertrouwen in verkrijgen van derogatie voor periode 2018-2021  
Agriholland (persbericht)  
Eind 2017 loopt de huidige derogatie af; de uitzondering op de Nitraatrichtlijn waardoor 
Nederland onder voorwaarden meer mest kan aanwenden ... 
  
LEDEN 
  
14 november 2017 
Wethouder Ivens: bedrijven in haven moeten wijken voor woningen Haven-Stad  
AT5 (persbericht)  
Het gaat dan onder meer over de bedrijven Eggerding, Bunge en ICL. Eggerding is een grote 
verwerker van mineralen, onder andere voor de ... 
  
13 november 2017 
Agrifirm lanceert nieuwe gewasbeschermingsstrategie met oog voor duurzaamheid  
Agriholland (persbericht)  
Daarnaast speelt precisielandbouw een belangrijke rol. ... Ook zet Agrifirm sterk in op 
'precisielandbouw', waarbij de boer met behulp van moderne ... 
  
CIRCULAIRE ECONOMIE 
  
15 november 2017 
ABN AMRO en EcoChain slaan handen in één om verduurzamingskansen inzichtelijk te 
maken  
DuurzaamBedrijfsleven.nl  
ABN Amro wil een voortrekkersrol vervullen in de transitie naar een meer circulaire 
economie. Daarom heeft de bank zich tot doel gesteld in 2020 ... 
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