
                          
 

Nieuwsclipping Meststoffen Nederland 
14 - 21 april 2016   

___________________________________________________________________________ 
 

MEST 

 

21 april 2016 

Boerenbusiness Mestmarkt Mooi weer betekent alle hens aan dek voor mestsector  

Boerenbusiness.nl  

Dit betekent dat er sprake is van verlies van afzetruimte, waar deze zo broodnodig is voor het plaatsen 

van mest. Nu er volop mest uitgereden kan ... 

 

Initiatief Huitema voor “groene kunstmest” breed gesteund  

Jan Huitema  

Initiatief Huitema voor “groene kunstmest” breed gesteund. Een ruime meerderheid van de 

landbouwcommissie van het Europees Parlement, ... 

 

19 april 2016 

Steenmeel kan kunstmest vervangen  

Dagblad van het Noorden  

Dit blijkt uit het eindrapport over de proef met het gebruik van steenmeel als bodemverbeteraar in 

plaats van kunstmest. Steenmeel is een vulkanisch ... 

 

Mest bij mais op gescheurd grasland lijkt meestal overbodig  

Agriholland (persbericht)  

Wanneer er maïs wordt geteeld komt er vrij veel stikstof vrij uit de oude zode. Vaak wordt standaard 

ook een hoeveelheid drijfmest gegeven, stellen ... 

 

VVO's voor de langere termijn Mestafzet hoeft niet meer dan 10 tot 15 euro te kosten  

Boerenbusiness.nl  

Varkens- en melkveehouders hoeven niet meer dan 10 tot 15 euro te betalen voor de afzet van mest. 

Maar dan moet wel de mestverwerking op orde ... 

 

18 april 2016 

Wet legt handel kunstmest aan banden (abonnement) 

Boerderij.nl  

De handel in en de verkoop van (ammoniumnitraathoudende) kunstmest en andere stoffen die als 

grondstof voor zelfgemaakte explosieven kunnen ... 

 

16 april 2016 

Kunstmest KAS-prijzen flink omlaag  

Groenten en Fruit Actueel (abonnement)  

Op kunstmest die in de afgelopen periode is uitgeleverd gold een toeslag in verband met 

voorfinanciering en opslagkosten. Voor de nieuwe aanvoer ... 

 

'We moeten de bodem weer als basis nemen'  

Volkskrant  

Kunstmest? Intensivering van de landbouw? Niet nodig, zegt Jan Willem Erisman, die alles van 

stikstof weet. Ga juist uit van de natuur. Door: Caspar ... 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10869363/mooi-weer-betekent-alle-hens-aan-dek-voor-mestsector&ct=ga&cd=CAEYACoTODcxNDAyODAwNDk3MDU4MjgyOTIbMjc2Y2EzYmJiNzU4MTk2ZjpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNGeDt0HLUmGhr-7F-DVPCnyO0hbSQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.janhuitema.nl/initiatief-huitema-voor-groene-kunstmest-breed-gesteund/&ct=ga&cd=CAEYACoTOTkyMjYwODc5MDE0Njk1MjUxMjIbZGRlNjk5ZjI2MjE3ODRhNzpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNEBcQG-Ekwtu7NqTfTpXpIepP2NuA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.dvhn.nl/groningen/Steenmeel-kan-kunstmest-vervangen-21287033.html&ct=ga&cd=CAEYACoTODM1Mzg4MjM1NzUwMTI2MzY0OTIbZGRlNjk5ZjI2MjE3ODRhNzpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNFTjljyKRpmeldr1gQEj2Zg0Y588w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D180195&ct=ga&cd=CAEYASoUMTgwOTAyOTc4NDU3OTkzNTQyNDcyG2Q0YWY0NTExZjk1MjEwZGE6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNFmQEaJS6EpLsPzAPr6JZyDX1A7cQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10869311/mestafzet-hoeft-niet-meer-dan-10-tot-15-euro-te-kosten&ct=ga&cd=CAEYAioUMTI0MDQ1MTI2ODE3NTY4MjczMDYyGzI3NmNhM2JiYjc1ODE5NmY6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNEXll5z7QAv0nyiDZVXOw6sDBmzFg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2016/4/Wet-legt-handel-kunstmest-aan-banden-2791148W/&ct=ga&cd=CAEYACoSODA3NTM0NDE1NTg3MDIyNTIzMhtkZGU2OTlmMjYyMTc4NGE3Om5sOm5sOk5MOlI&usg=AFQjCNGlwli_X7AR9C7IrjTw9Mg8h_eyOg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.gfactueel.nl/Home/Nieuws/2016/4/Kunstmest-KAS-prijzen-flink-omlaag-2790702W/&ct=ga&cd=CAEYACoTNzk4Mzk4ODM2NTk5MTg3NzQxMjIbZGRlNjk5ZjI2MjE3ODRhNzpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNGs4XjqSkYHxPOGQif33G5E1Fl12g
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.volkskrant.nl/economie/-we-moeten-de-bodem-weer-als-basis-nemen~a4283249/&ct=ga&cd=CAEYASoTNzk4Mzk4ODM2NTk5MTg3NzQxMjIbZGRlNjk5ZjI2MjE3ODRhNzpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNFZvvw782QpIXxXS4B-5Gs5yIHOaw
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15 april 2016 

Boer houdt hand op knip Aanlevertijden kunstmest lopen op door laat voorjaar  

Boerenbusiness.nl  

De kunstmestmarkt lijkt Nederland te verdelen in twee kampen. Het deel waar nog erg veel mest moet 

worden aangewend en het deel waar het storm ... 

 

 

STIKSTOF 

 

21 april 2016 

Vermesting regionale oppervlaktewater in periode 1990 - 2014 verminderd  

Nieuwsgrazer  

Veel wateren voldoen nog niet aan de streefwaarde voor stikstof of fosfor uitgedrukt in de Goede 

Ecologische Toestand voor de beken en de Goede ... 

 

Eerste ervaringen met Italiaans raaigras onder mais positief  

Agriholland (persbericht)  

Op dat moment onttrekt de maisplant geen of nog maar een beperkte hoeveelheid stikstof uit de 

bodem. Door dan het graszaad in te zaaien, heeft het ... 

 

Gemeente houdt infobijeenkomst over Natura 2000 en PAS  

De Stadskoerier  

Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is 

schadelijk voor bepaalde soorten natuur. 

 

20 april 2016 

Provincie Brabant werkt aan terugdringen stikstofoverschot  

Internetbode  

Het teveel aan stikstof wordt geproduceerd door de industrie, de landbouw en het verkeer. Het 

verminderen van het stikstofoverschot komt voort uit het ... 

 

19 april 2016 

Ammoniak uit licht, stikstof en water  

Bits&Chips  

Japanse onderzoekers zijn erin geslaagd een katalytisch systeem te ontwikkelen dat ammoniak 

produceert uit licht, stikstof en water. Ammoniak wordt ... 

 

15 april 2016 

Waarom rioolwater fors minder vervuilend is dan in 1990  

DuurzaamBedrijfsleven.nl  

Vergeleken met 1990 zitten er nu beduidend minder fosfor, stikstof of zware metalen in het restwater. 

Dat meldt CBS. In 2014 bevatte het restwater van ... 

 

Provincie Noord-Brabant pakt door met natuurherstelmaatregelen  

Duurzaamnieuws.nl  

Dat gebeurt in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De Natura 2000-gebieden 

waar het natuurherstel is gepland, vallen binnen ... 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerenbusiness.nl/artikel/10869247/aanlevertijden-kunstmest-lopen-op-door-laat-voorjaar&ct=ga&cd=CAEYACoTMTc1MDY3OTA5MTY3MjAxMzI3NjIbZGRlNjk5ZjI2MjE3ODRhNzpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNErbmzcVjxAeeyFaGrWS59AoW3A1A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.nieuwsgrazer.nl/15jgf/QEat&ct=ga&cd=CAEYACoUMTAxMjk0MTEyNzAzOTUyNDU1NzYyG2Q0YWY0NTExZjk1MjEwZGE6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNFgbr2LpupUc3eSCE6RZT0y6_kpkA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D180268&ct=ga&cd=CAEYASoUMTAxMjk0MTEyNzAzOTUyNDU1NzYyG2Q0YWY0NTExZjk1MjEwZGE6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNG8szD8Buwk17OopXMyGOfRpDDxSw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://destadskoerier.nl/algemeen/gemeente-houdt-infobijeenkomst-over-natura-2000-en-pas&ct=ga&cd=CAEYAioUMTAxMjk0MTEyNzAzOTUyNDU1NzYyG2Q0YWY0NTExZjk1MjEwZGE6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNF2z1kkd91brN993muqmshvc6Alxw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://internetbode.nl/roosendaal/provincie-brabant-werkt-aan-terugdringen-stikstofoverschot-301335&ct=ga&cd=CAEYACoTOTA1NTgwMzU5NjIyMDE3ODEyNTIbZDRhZjQ1MTFmOTUyMTBkYTpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNG8EX-sqEGKej35mCTzZ2tUPrMd1Q
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.bits-chips.nl/artikel/ammoniak-uit-licht-stikstof-en-water-46627.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTgwOTAyOTc4NDU3OTkzNTQyNDcyG2Q0YWY0NTExZjk1MjEwZGE6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNFYrsXWiMrY25yRP1gv6uKCLrl8LQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/recycling/14251/waarom-rioolwater-fors-minder-vervuilend-is-dan-in-1990&ct=ga&cd=CAEYACoTMzQyMzIwNTQ4NzYzMjE1MTQ0MzIbZDRhZjQ1MTFmOTUyMTBkYTpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNFrbsuMIanZIq5uk_MBC_fdKLlprA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.duurzaamnieuws.nl/provincie-noord-brabant-pakt-door-met-natuurherstelmaatregelen/&ct=ga&cd=CAEYASoTMzQyMzIwNTQ4NzYzMjE1MTQ0MzIbZDRhZjQ1MTFmOTUyMTBkYTpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNFAlvdErbgDe8k2rmS1iDctooggzQ
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FOSFAAT 

 

21 april 2016 

€ 120 mln voor duurzaam rioolwater reinigen in Utrecht  

DuurzaamBedrijfsleven.nl  

Het bouwconcern verwacht dat de RWZI tweemaal zoveel stikstof en fosfaat uit het water kan 

verwijderen door gebruik te maken van de Nereda. 

 

15 april 2016 

Van Dam laat fosfaatrechten stelsel niet knock-out slaan  

Boerenbusiness.nl  

Ook maakt hij een haakje in de wet voor de uitwisseling van varkensrechten voor fosfaat, maar 'alleen 

als melkveehouders en varkenshouders daar ... 

 

 

PRECISIELANDBOUW 

 

15 april 2016 

Column Niels van der Boom Precisieboeren zijn het beu om op hun handen te zitten  

Boerenbusiness.nl  

Exact een jaar geleden deed ik een oproep aan alle precisieboeren om niet alleen over 

precisielandbouw te spreken, maar om het ook uit te voeren. 

 

 

LEDEN 

 

21 april 2016 

VNCI 

Forse investering in Yara Sluiskil goed voor business én milieu Lees verder 

 

 

INTERNATIONAAL 

 

Report advocates reform of CAP to focus on investments not subsidies 

A new report urges the EU to reform the CAP to focus on innovation and relying on local resources 

instead of subsidies. For example, the report urges a focus on use of locally available animal manures 

rather than chemical fertilizers. 

Source: Euractiv, 11 April 2016 

 

Food and agriculture 

 

Sustainable agriculture: a solution for food security in fragile economies? 

The involvement of the international community should expand the capacity of developing countries 

so that they can sustain themselves once aid flow stops. Endorsing methods of local autonomy, such as 

sustainable agriculture, can decrease the likelihood of fragile states becoming dependent on food aid. 

Source: Global Solutions, 14 April 2016 

 

Why urban agriculture isn't a panacea for Africa's food security 

Is there sufficient evidence to promote urban agriculture in Africa at the expense of other potential 

solutions? Case studies show that urban agriculture does not benefit the most food-insecure 

households. 

Source: AllAfrica.com, 15 April 2016 

 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/infra/14399/120-mln-voor-duurzaam-rioolwater-reinigen-in-utrecht&ct=ga&cd=CAEYACoTMzE0NjUxMDEzOTU5MjE1NDcxNjIbMDY4YzdiZDJkZTE3NjViMzpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNHKaJ7QKIevfzu2Lw0-NMWyICVL4w
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10869245/van-dam-laat-stelsel-fosfaat-niet-knock-out-slaan&ct=ga&cd=CAEYACoTNjgzNjg0NDE1NjQ5NDgwMDcwMjIbMDY4YzdiZDJkZTE3NjViMzpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNH07Yz4PIR2862M9c3q60xFflCYSQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerenbusiness.nl/columnisten/niels-van-der-boom/column/10869277/precisieboeren-zijn-het-beu-om-op-hun-handen-te-zitten&ct=ga&cd=CAEYACoUMTIwMzc0MzIzODYyOTM3NDMzNTcyGWExZmY0NzEwODA2MDQwZjI6bmw6bmw6Tkw&usg=AFQjCNF-TGFdnOdiIsQ4lNeEzWUaPVg90A
http://t.ymlp38.com/mbbjyapaejuumavauwsacaewuy/click.php
http://ifia.informz.net/z/cjUucD9taT01MjA0OTAzJnA9MSZ1PTc5OTAwMzMxNSZsaT0zNDQ4NTE3NA/index.html
http://ifia.informz.net/z/cjUucD9taT01MjA0OTAzJnA9MSZ1PTc5OTAwMzMxNSZsaT0zNDQ4NTE3Ng/index.html
http://ifia.informz.net/z/cjUucD9taT01MjA0OTAzJnA9MSZ1PTc5OTAwMzMxNSZsaT0zNDQ4NTE3Nw/index.html
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Global food challenges: the decade to act 

Despite a more integrated approach to addressing food security, the impact of malnutrition remains 

under-addressed. 

Source: Huffington Post, 11 April 2016 

 

Environment 

 

Forest growth accelerating in Canada due to carbon dioxide fertilizer effect 

Rising levels of carbon dioxide in the atmosphere are accelerating the growth of Canada's forests by 

one to three per cent a year, enough to cancel out the impact on the climate from the mountain pine 

beetle outbreak by 2020. 

Source: Vancouver Sun, 11 April 2016 

 

Research and technology 

 

Uganda: technology helps farmers with fertilizer application 

Scientists have developed a mobile phone app which calculates the amount of fertilizer to apply to a 

given acreage, improving accessibility for more farmers, and making fertilizer more economical. 

Source: AllAfrica.com, 13 April 2016 

http://ifia.informz.net/z/cjUucD9taT01MjA0OTAzJnA9MSZ1PTc5OTAwMzMxNSZsaT0zNDQ4NTE3OQ/index.html
http://ifia.informz.net/z/cjUucD9taT01MjA0OTAzJnA9MSZ1PTc5OTAwMzMxNSZsaT0zNDQ4NTE4Mg/index.html
http://ifia.informz.net/z/cjUucD9taT01MjA0OTAzJnA9MSZ1PTc5OTAwMzMxNSZsaT0zNDQ4NTE4NQ/index.html

