
                          
 

Nieuwsclipping Meststoffen Nederland 
10 maart – 17 maart 2016   

___________________________________________________________________________ 
 

 

MEST 

 

9 maart 2016 

ASV hekelt Antwerpse weigering wasschoon op te leveren 

Schuttevaer.nl 

Schipper Jaring Ruijtenberg van het ms Duplus is eind februari in Antwerpen in de problemen 

gekomen toen de ontvanger zijn waswater weigerde in te nemen. Ruijtenberg had vóór het laden van 

de kalkammonsalpeter (KAS) voor Antwerpen zijn schip schoon aangeleverd ……. 

 

11 maart 2016 

Mestsector maakt zich op voor vliegende start 

Boerenbusiness.nl 

De mestsector maakt zich klaar voor een vliegende start van het seizoen. Hoe en wat wordt duidelijk 

in een nieuwe analyse van Boerenbusiness Mest, onderdeel …….. 

 

11 maart 2016 

Kringloopwijzer: Lust of last?  

Mechaman.nl  
Al jaren worden landbouwers achtervolgd door de overheid in haar strijd tot het terugdringen van het 

uitspoelen van mineralen uit de bodem. Door het strakke stelsel van gemiddelde normen, gekoppeld aan de 

grondsoort en bodemgebruik, komt de mineralenbalans in een gevarenzone terecht. 

 

15 maart 2016 

NMV en DDB: Inzet Van Dam voor derogatie maakt weinig kans  

Agriholland (persbericht)  

Mocht de Europese Commissie vast houden aan het fosfaatplafond dan wil de staatssecretaris dat de 

mest die buiten de Nederlandse landbouw ... 

 

 

FOSFAAT 

 

10 maart 2016 

Circulaire economie krijgt boost door motie fosfaat 

De Molenaar.nl 

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen zich in te 

spannen voor het toekennen van een einde-afval status voor herwonnen nutriënten uit reststromen, 

zoals fosfaat. ….. 

 

10 maart 2016 

Tweede Kamer vraagt om einde afvalstatus fosfaat  

Helpdesk Water, Rijksoverheid 

Op 8 maart nam de Tweede Kamer een motie aan, waarin onder meer wordt verzocht om fosfaat de 

afvalstatus te laten verliezen. Ook is er een motie ... 

 

14 maart 2016 

Herwonnen fosfaat als bron voor meststof Physiostart P Plus  

Agriholland (persbericht)  

Timac Agro Nederland, onderdeel van de Franse Groupe Roullier, biedt Physiostart P Plus aan, een 

gegranuleerde en samengestelde startmeststof ... 

http://www.schuttevaer.nl/nieuws/vervoermarkt/nid24334-asv-hekelt-antwerpse-weigering-wasschoon-op-te-leveren.html
http://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10868652/mestsector-maakt-zich-op-voor-vliegende-start
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.mechaman.nl/landbouwmechanisatie/2016/03/11/kringloopwijzer-lust-of-last/&ct=ga&cd=CAEYASoSMTUxNjc4OTEyODkyNTg1MjMwMhsyNzZjYTNiYmI3NTgxOTZmOm5sOm5sOk5MOlI&usg=AFQjCNFGAHtWfDAP8Z6UECVadP71ukfIhw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D179181&ct=ga&cd=CAEYACoTMzE5MTc4NDQ2MjQxMzI1Njk4MDIbMjc2Y2EzYmJiNzU4MTk2ZjpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNG33QSLY0TBIC0FCJN0dVaDvlwIXg
http://www.demolenaar.nl/2016/03/10/circulaire-economie-krijgt-boost-door-motie-fosfaat/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.helpdeskwater.nl/actueel/%4042545/tweede-kamer-vraagt/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIzNDIzNTU3NzYzMjcwMTQ5NjIyGzA2OGM3YmQyZGUxNzY1YjM6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNH8WYJDyGvu7hYs_O1y2PeRaeW8Lg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D179150&ct=ga&cd=CAEYACoUMTU1MzkzMzI1Njg3MzU4ODEyOTgyGzA2OGM3YmQyZGUxNzY1YjM6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNFQMmcYQG9XXRxbPo1BT76G5ubPtA
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PRECISIELANDBOUW 

 

11 maart 2016 

Bayer en UGent lanceren leerstoel 'ForwardFarming' 

Agrochemiebedrijf Bayer en de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent richten samen de 

Leerstoel ‘Bayer ForwardFarming’ op. Met dat initiatief willen ze wetenschappelijke inzichten aan 

praktijkkennis koppelen om de Belgische landbouw te verduurzamen en te wapenen tegen de 

uitdagingen van de toekomst.  

 

 

CIRCULAIRE ECONOMIE 

 

10 maart 2016 

FNLI: meer stappen zetten voor behoud organisch materiaal   

De FNLI vindt dat nog te vaak waardevolle organische materialen uit de agrifoodketen door de 

overheid als afvalstof worden bestempeld. Hoogwaardig gebruik wordt daardoor ernstig bemoeilijkt. 

De branchevereniging is positief over het aannemen van de fosfaatmotie in de Tweede Kamer  ……..  

 

 

INTERNATIONAAL 

 

8 maart 2016 

Bacteria discovered by scientists in London cuts dependence on commercial fertilizers 

Beneficial bacteria, isolated by Canadian researchers, have been found to promote plant growth while 

cutting dependence on commercial fertilizers. 

 

 

PERSBERICHTEN 

 

14 maart 2016 

Persbericht Yara Sluiskil B.V. 

 

Minister Kamp legt eerste steen nieuwe fabriek Yara en ondertekent Green Deal voor 

waterstofrotonde 

 

Minister Henk Kamp legt vandaag de eerste steen voor de nieuwe Ureum-8 granulatiefabriek bij 

Yara Sluiskil. De fabriek zal de laatste priltoren die momenteel nog in bedrijf is vervangen. Met de 

investering is een kwart miljard gemoeid. Het moederbedrijf investeert hiermee in vijf jaar ruim 

700 miljoen euro in nieuwe installaties in Sluiskil, wat uniek is voor de chemische industrie die in 

Europa onder druk staat. 

 

De nieuwe, innovatieve reactortechnologie in Ureum-8 wordt voor de eerste keer op zo grote 

schaal  toegepast. ‘We zijn blij dat ons moederbedrijf zoveel vertrouwen heeft in onze 

productielocatie dat deze technologie bij ons opgeschaald wordt en niet elders in de wereld’, geeft 

algemeen directeur van Yara Sluiskil Jon Sletten aan. Door de investering, die de toekomst van de  

productielocatie in de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone borgt, kan een forse stofreductie gerealiseerd 

worden die het milieu ten goede komt. In de achterliggende tien jaar wist het bedrijf reeds een 

broeikasgasreductie van 60 procent te realiseren, terwijl de productie in dezelfde periode met 1,5 

miljoen ton toenam. 

http://www.vilt.be/bayer-en-ugent-lanceren-leerstoel-forwardfarming
http://www.evmi.nl/product-ontwikkeling/fnli-blij-met-motie-circulaire-economie/
http://www.lfpress.com/2016/03/08/bacteria-discovered-by-scientists-in-london-cuts-dependence-on-commercial-fertilizers
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Voorafgaand aan de eerstesteenlegging bezocht minister Kamp Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen 

dat vanuit Yara wordt voorzien van restwarmte en rest-CO2, waardoor jaarlijks 55 miljoen kuub 

aardgas wordt uitgespaard en wat 135.000 ton CO2 reductie oplevert. Het is hiermee het meest 

duurzame tuinbouwgebied in Noordwest Europa wat 150 hectare glastuinbouw omvat en 1.000 

nieuwe arbeidsplaatsen creëert. 

 

Na de openingshandeling ondertekende de minister samen met de Provincie Zeeland, Gasunie 

Transport Services, DOW, ICL-IP, Yara, Impuls Zeeland en Zeeland Seaports een Green Deal die 

de start markeert voor een regionale waterstofrotonde, waarbij chemiebedrijven onderling waterstof 

uitwisselen via pijpleidingen. Zo heeft DOW waterstof over als restproduct bij het kraakproces en 

hebben bedrijven als Yara en ICL-IP waterstof juist nodig als grondstof voor hun eindproducten. 

Deze clustering is een succesvol voorbeeld van industriesamenwerking binnen het Smart Delta 

Resources Platform (SDR). 

 

Zie ook de berichtgeving hierover: 

 http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-03-14/982415/minister-kamp-legt-eerste-steen-nieuwe-fabriek-

yara#.Vue0q3n2aM8 

 http://www.bndestem.nl/regio/zeeland/minister-kamp-legt-eerste-steen-voor-nieuwe-fabriek-yara-

1.5823521#article 

 http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-03-14/982303/energie-en-co2-besparing-door-

waterstofrotonde#.Vue2M3n2aM8  

 http://www.blikopnieuws.nl/nieuws/238753/chemiebedrijven-gaan-waterstof-uitwisselen-via-

pijpleiding.html  

 https://www.gasunie.nl/nieuws/green-deal-waterstoftransport-via-netwerk-gasunie-maakt-zeeuws-vl  

 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/03/14/chemiebedrijven-wisselen-waterstof-uit-via-

pijpleiding 

 

14 maart 2016 

Persbericht ICL Europe 

ICL – NEXT STEP TOWARDS SUSTAINABLE INNOVATION 

 

ICL acquires breakthrough phosphate recycling technology 

 

ICL (NYSE and TASE: ICL) today announced it has acquired a technology aimed at reducing 

the carbon footprint of its global operations. 

 

“We will turn sewage sludge into valuable raw materials”, said Kees Langeveld, Vice President 

Business Development at ICL. “At ICL, we have a history of sustainable innovations and now we 

will find new ways to recycle waste.” 

“The RecoPhos technology will enable ICL to replace the sourcing of thousands of tons of high 

energy consuming phosphorus into Europe and the US and thus take us one step closer to a 

Circular Economy”, added Kees Langeveld. 

The acquisition from SGL Carbon GmbH will enable ICL to manufacture several forms of 

phosphorus derivatives out of waste ashes. 

http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-03-14/982415/minister-kamp-legt-eerste-steen-nieuwe-fabriek-yara#.Vue0q3n2aM8
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-03-14/982415/minister-kamp-legt-eerste-steen-nieuwe-fabriek-yara#.Vue0q3n2aM8
http://www.bndestem.nl/regio/zeeland/minister-kamp-legt-eerste-steen-voor-nieuwe-fabriek-yara-1.5823521#article
http://www.bndestem.nl/regio/zeeland/minister-kamp-legt-eerste-steen-voor-nieuwe-fabriek-yara-1.5823521#article
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-03-14/982303/energie-en-co2-besparing-door-waterstofrotonde#.Vue2M3n2aM8
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-03-14/982303/energie-en-co2-besparing-door-waterstofrotonde#.Vue2M3n2aM8
http://www.blikopnieuws.nl/nieuws/238753/chemiebedrijven-gaan-waterstof-uitwisselen-via-pijpleiding.html
http://www.blikopnieuws.nl/nieuws/238753/chemiebedrijven-gaan-waterstof-uitwisselen-via-pijpleiding.html
https://www.gasunie.nl/nieuws/green-deal-waterstoftransport-via-netwerk-gasunie-maakt-zeeuws-vl
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/03/14/chemiebedrijven-wisselen-waterstof-uit-via-pijpleiding
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/03/14/chemiebedrijven-wisselen-waterstof-uit-via-pijpleiding
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After a successful pilot phase, ICL plans to proceed over time with four full scale units in Europe 

and in the US. The first full scale unit could be operational by 2018. The output from these units 

will be used as raw materials for ICL’s specialty businesses in the Food and Engineered Materials 

markets. 


