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Video Meststoffen Nederland “Duurzaam voeden van leven met minerale meststoffen” 
https://youtu.be/adUok-AvDdM 
Gepubliceerd op 9 april 2018 
  
  
(KUNST)MEST 
  
9 april 2018 
NieuwsMestMerensteyn zoekt afzet voor mineralenconcentraat  
Pig Business  
... van mineralenconcentraat inderdaad een gunstige uitwerking heeft op het milieu. Onderzoek 
heeft in de afgelopen jaren aangetoond dat mineralenconcentraat van een goede kwaliteit een 
werking heeft die veel beter is dan dierlijke mest en vrijwel gelijkwaardig is aan kunstmest. Het 
onderzoek loopt ... 
  
6 april 2018 
Advies CBGV: Wel stikstofbemesting toepassen bij herinzaai grasland  
Agriholland (persbericht)  
Volgt er herinzaai na het scheuren van grasland dan heeft de eerstvolgende grassnede genoeg aan 30 
kilogram stikstof per hectare. Bij inzaai van grasland op bouwland is er in de eerste jaren na inzaai 
extra stikstof nodig voor de opbouw van een nieuwe graszode, is het advies van de Commissie ... 
  
STIKSTOF 
  
5 april 2018 
Tweede Kamer verwerpt motie om tijdelijk geen vergunningen te verlenen op basis van PAS  
Agriholland (persbericht)  
GroenLinks, SP, PvdA en de Partij voor de Dieren dienden bij het debat in de Tweede Kamer over de 
Programmatische Aanpak Stikstof een motie in waarbij de regering werd gevraagd vooralsnog geen 
nieuwe vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet uit te geven in het kader van de ... 
  
LANDBOUW 
  
9 april 2018 
Ontheffingen voor pilots met bedrijfsspecifieke fosfaat- en stikstofbemesting  
Agriholland (persbericht)  
Daarnaast is de minister van plan tot het einde van het jaar ontheffingen te verlenen rond 
bedrijfsspecifieke stikstofbemesting voor zowel dierlijke mest als kunstmest in het kader van 
onderzoeksproject Koeien en Kansen. In kader van de continuïteit van deze lopende pilots zullen ook 
ontheffingen ... 
  
7 april 2018 
Twee jaar derogatie – dit zijn de voorwaarden  
Boerderij  
Op de zuidelijke en centraal gelegen zandgronden en op lössgrond mag maximaal 230 kilo stikstof uit 
dierlijke mest op een hectare. Op de overige derogatiebedrijven geldt een plafond van 250 kilo per 
hectare stikstof uit dierlijke mest per hectare. Fosfaatkunstmest is ook in de nieuwe derogatie niet ... 
  

https://youtu.be/adUok-AvDdM
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.pigbusiness.nl/artikel/78288-merensteyn-zoekt-afzet-voor-mineralenconcentraat/&ct=ga&cd=CAEYACoTNzU2OTM4MTExOTM2MDIzNDYzMzIbZGRlNjk5ZjI2MjE3ODRhNzpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNGOt0sCVf4ZrxPFoNKiQd2Zcf4BgA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D201318&ct=ga&cd=CAEYASoTMjI1MDQ5NTcyNTkzNTM0ODU0NDIbZDRhZjQ1MTFmOTUyMTBkYTpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNHL5G9dqvYIFk_6_LfZHValAQLYxQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D201267&ct=ga&cd=CAEYAioTMTM5MDc1MzI5ODQxNjQ1NjM4MzIbZDRhZjQ1MTFmOTUyMTBkYTpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNE95W7-3LQCRa3sV6pGoqa92sW9AA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D201273&ct=ga&cd=CAEYASoTNzU2OTM4MTExOTM2MDIzNDYzMzIbZGRlNjk5ZjI2MjE3ODRhNzpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNGH79f7M11nf2sUfnM2CLNMLtFN5w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2018/4/Twee-jaar-derogatie--dit-zijn-de-voorwaarden-269444E/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTY3NzM5NTUyMDU2ODk4MjQxMzgyG2Q0YWY0NTExZjk1MjEwZGE6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNEDc7KRT37GVuCtOVPrGFowpB6aAg
http://meststoffennederland.nl/Home


5 april 2018 
Bionext krijgt tik op de vingers: ook biologisch eten heeft 'verborgen kosten', zegt Reclame Code ...  
Volkskrant  
Zoals kosten voor het reinigen van het oppervlaktewater, omdat gangbare boeren pesticiden 
gebruiken; of die voor maatregelen die de CO2-uitstoot bij de productie van kunstmest moeten 
compenseren; of de ontwikkelingskosten van nieuwe antibiotica, noodzakelijk vanwege resistentie in 
de ... 
  
Nitraat comité positief over derogatie voor Nederland  
Agriholland (persbericht)  
De voorwaarden voor het scheuren van grasland zijn in de derogatiebeschikking aangepast aan 
hetgeen in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn beschreven is. Dit houdt voor 
graslandvernieuwing in dat er een ruimere periode is om grasland te scheuren op zand- en lössgrond. 
Dat mag nu ook in ... 
  
Innovatiegroepen precisielandbouw gestart  
NieuweOogst.nu  
Van den Borne gaf de deelnemers een college over zijn twaalfjarige zoektocht naar de meerwaarde 
die precisielandbouw kan bieden. Zijn definitie van precisielandbouw is op het juiste moment, op de 
juiste plek de juiste teeltmaatregel nemen. Een wezenlijke voorwaarde daarvoor is goed registreren. 
  
CIRCULAIRE ECONOMIE 
  
6 april 2018 
Belgische onderzoekers produceren nieuwe soorten mest uit afval  
DuurzaamBedrijfsleven.nl  
De microben zijn op een aantal planten getest, waaronder de tomatenplant en peterselie, en hieruit 
blijkt dat ze even goed werken als een organische meststof, in sommige gevallen zelfs beter. Er is 
volgens de onderzoekers ook een sterke indicatie dat planten die bemest worden met microalgen 
een ... 
  
5 april 2018 
Microplastics komen via mest in voeding terecht  
Duurzaamnieuws.nl  
Het was een kwestie van tijd, maar ze zijn er nu ook echt aangetoond: microscopische stukjes plastic 
die terechtkomen in organische meststoffen die gebruikt worden ... Dat groenafval gaat naar 
verwerkingsinstallaties voor de productie van biogas, en het restafval wordt verwerkt tot organische 
meststof. 
  
INTERNATIONAAL 
  
Nanoparticle fertilizers show promise 
A nanocomposite fertilizer developed by US researchers has been shown to outperform conventional 
fertilizers, having a greater effect on plant growth with less frequent use. The findings may offer a 
solution to current agricultural problems of fertilizer overuse and water pollution. 
Source: Chemistry World, 4 April 2018  
more 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.volkskrant.nl/koken-en-eten/bionext-krijgt-tik-op-de-vingers-ook-biologisch-eten-heeft-verborgen-kosten-zegt-reclame-code-commissie~a4588969/&ct=ga&cd=CAEYASoSMzIyNDM3NjkxNjM3MDE5NTg4MhtkZGU2OTlmMjYyMTc4NGE3Om5sOm5sOk5MOlI&usg=AFQjCNH0-Hm53nGUqWa1c91H02hDT8Q6Jw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D201236&ct=ga&cd=CAEYACoTNTk0NjA4MTAxMzI4NjE5MjMxMzIbMTUwZTYyNjcyMWY3ODMwMTpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNHqmtkiTALnLMtCzlovaZiseXW8MQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/04/04/innovatiegroepen-precisielandbouw-gestart&ct=ga&cd=CAEYACoTMjc1NjgzNjE1NDQ0OTA4NTU2NDIZYTFmZjQ3MTA4MDYwNDBmMjpubDpubDpOTA&usg=AFQjCNE0OLBLgZFRLvVjiWc8MwJSkbKYCw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/voeding/28031/belgische-onderzoekers-produceren-nieuwe-soorten-mest-uit-afval&ct=ga&cd=CAEYACoTNzE2NjY1MTU4Njg1NjIwNzkxNDIbNzZlMjJjYzZmOWRkZjgxYjpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNEM6DSmbNn6fCkVuv0laZbb4xFyRQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.duurzaamnieuws.nl/microplastics-komen-via-mest-in-voeding-terecht/&ct=ga&cd=CAEYASoUMTE3OTE4MjA2NjA2ODM3NTc0MjAyGzc2ZTIyY2M2ZjlkZGY4MWI6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNFTPUnYhJcl03L0mvO8sUyFnw7BgQ
http://ifa.cmail20.com/t/i-l-bttuhlk-aukihljtj-h/

