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STIKSTOF 
  
1 maart 2018 
Aanvullende PAS monitoringsrapportage Stikstof geeft meer inzicht in leefgebieden 
soorten  
Agriholland (persbericht)  
De PAS monitoringsrapportage stikstof is aangevuld met informatie over de leefgebieden 
van soorten. Deze aanvullende rapportage heeft geen gevolgen voor de eerder 
gepresenteerde conclusies over de trends in uitstoot en depositie van stikstofoxides en 
ammoniak. Het RIVM verwacht dat de ... 
  
28 februari 2018 
Pilot controles uitvoering Programmatische Aanpak Stikstof gestart  
GroeneRuimte.nl  
Binnen het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben de provincies een gezamenlijke aanpak 
ontwikkeld, 'Aanpak Tweejaarstermijn Programma Aanpak Stikstof (PAS)'. In het eerste 
kwartaal van 2018 wordt deze in een pilot getest. Met het PAS bewaken de provincies het 
evenwicht tussen natuur en het ... 
  
24 februari 2018 
Eurofins  
Melkvee.nl  
In de eerste maanden van 2018 blijkt er opvallend minder stikstof in de bodem te zitten in 
vergelijking met andere jaren in dezelfde periode. Dat blijkt uit metingen van Eurofins Agro. 
  
LANDBOUW 
  
1 maart 2018  
Boeren kunnen biodiversiteit helpen maken, mits ze worden betaald  
Trouw  
We maken in de landbouw stap voor stap de omslag van productie met relatief veel 
kunstmest, energie en gewasbescherming, naar teeltmethoden en gewassen met meer 
kwaliteit en minder input. Dat wil zeggen dat het 'méér en nog méér van een hectare halen' 
plaats gaat maken voor telen met ... 
  
  

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D200202&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIwNjg3MDY0ODM4OTQ1NTc3OTkyG2Q0YWY0NTExZjk1MjEwZGE6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNG3Y-aVcBctgKXzbVWFXFgwsgfV0g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D200202&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIwNjg3MDY0ODM4OTQ1NTc3OTkyG2Q0YWY0NTExZjk1MjEwZGE6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNG3Y-aVcBctgKXzbVWFXFgwsgfV0g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.groeneruimte.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D200167&ct=ga&cd=CAEYACoUMTM4MDY2MzYyNDkzMjg2NzI5NTIyG2Q0YWY0NTExZjk1MjEwZGE6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNH1G3L2tu79kYw6w5aceU4xKangUg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.melkvee.nl/topkuil/nieuws/11984/eurofins--minder-stikstof-in-de-bodem-dan-andere-jaren&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTI2MDgzMDc5MDI5MDM4Nzc4MjMyG2Q0YWY0NTExZjk1MjEwZGE6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNE6W2A682gY5n7IFVmuXeTvtwRtxg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.trouw.nl/opinie/boeren-kunnen-biodiversiteit-helpen-maken-mits-ze-worden-betaald~ac85d0e2/&ct=ga&cd=CAEYACoTMjgwOTk1MjE1MzE2MjA2NTI1NDIbZGRlNjk5ZjI2MjE3ODRhNzpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNF1Iyzj7E8TKh_jgGR2NXPOwyWZdQ
http://meststoffennederland.nl/Home


28 februari 2018 
Team van Disdrometrics en Fleet Space Technologies en FactoryLab willen met 
microsatellieten ...  
Link Magazine  
Een Nederlands consortium met de Delftse techbedrijven Disdrometrics en Fleet Space 
Technologies en FactoryLab uit Zwijndrecht heeft een MIT-subsidie van de Provincie Zuid-
Holland toegewezen gekregen om een revolutionaire ontwikkeling te starten op het gebied 
van precisielandbouw. 
  
24 februari 2018 
'Het mestbeleid faalt, dat is de harde boodschap'  
Boerderij  
Het oordeel van het milieu-effectrapport over het nieuwe mestbeleid in het Zesde 
Actieprogramma Nitraatrichtlijn was snoeihard: met dit plan gaan we de doelen niet halen. 
Het RIVM constateerde dat de te hoge concentratie van ammoniak in de lucht al tien jaar 
niet meer afneemt, maar zelfs licht stijgt. 
  
KPN onderzoekt mogelijkheden van precisielandbouw  
NieuweOogst.nu  
KPN is verrassende deelnemer aan het grote Europese project dat als doel heeft om de 
mogelijkheden van precisielandbouw bij elkaar te brengen. 'Voor ons gaat het om het testen 
van een interessante techniek voor een interessante sector', stelt Daan Boersma, 
productmanager bij KPN IoT. 
  
VVD'ers Jan Huitema en Helma Lodders bezoeken Zwolle over beter boerenbeleid  
De Swollenaer  
In de bedrijfsvoering, in schaalvergroting, automatisering en specialisatie, of in het geven 
van nieuwe waarde aan reststoffen om daarmee een bijdrage te leveren aan de circulaire 
economie. Deze innovatie onttrekt zich vaak aan het oog van de Zwollenaar. Maar 
verborgen in het buitengebied van onze ... 
  
23 februari 2018 
Mestbeleid/Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn  
Officiële bekendmakingen: Zoeken  
Wij gaan door met wat voor vanochtend op de agenda staat, het voortgezet algemeen 
overleg Mestbeleid/Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Ik heet welkom de minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en vanzelfsprekend de collega's die zich hebben 
gemeld als spreker dan wel als ... 
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LEDEN 
  
4 maart 2018  
kunstmest sneller preciezer OCI Nitrogen  
Chemelot  
Zonder kunstmest zou de aarde lang niet genoeg voedsel kunnen opbrengen voor de hele 
wereldbevolking. De VNCI publieerde een artikel over de rol van kunstmest, maar ook over 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen waar bijvoorbeeld OCI Nitrogen druk mee bezig is. 
OCI NITROGEN in Geleen ... 
  
27 februari 2018 
Nieuwe rijenmeststof voor mais verhoogt de opbrengst bij minimaal stikstofverlies  
Melkveebedrijf (persbericht) (Blog)  
GroMaize Opticoat is gezamenlijk ontwikkeld door Triferto en ForFarmers, mede op basis 
van uitgebreid onderzoek en bemestingsproeven van ForFarmers.Het onderzoek van 
ForFarmers was vooral gericht op de vraag hoe je mais gedurende het groeiseizoen precies 
de juiste hoeveelheid stikstof geeft ... 
  
INTERNATIONAAL 
  
Fertilizer imports surge in third quarter 
The third quarter of this financial year saw a sharp increase in imports into India of urea and 
di-ammonium phosphate (DAP), the most widely-used fertilizers, mainly due to pre-stocking 
ahead of the rabi season and a rise in prices of raw materials that forced consumers to turn 
to overseas markets for finished fertilizers. 
Source: Economic Times, 23 February 2018  
more 
  
UK promises post-Brexit agriculture plan as farmers demand more clarity 
The British government will publish a consultation paper on future agriculture policy “very 
shortly”, as farmers demand more clarity on their prospects after the country quits the 
European Union. 
Source: Reuters, 20 February 2018  
more 
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