
 
 
  

NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 15 - 22 september 2016 
  
  
MEST 
  
16 september 2016 
Fosfaatexport via mest 13% hoger dan in eerste helft 2015  
Agriholland (persbericht)  
De export van fosfaat in dierlijke mest bedroeg in het eerste helft van dit jaar ruim 21 
miljoen kilo. Dat is 13% meer dan in de vergelijkbare periode in ... 
  
Nijhuis bouwt grondstoffenfabriek bij Groot Zevert in Beltrum  
De Gelderlander  
BELTRUM/DOETINCHEM - Bij Groot Zevert Vergisting in Beltrum wordt een 
grondstoffenfabriek gebouwd die kunstmest gaat maken uit dierlijke mest. 
  
LANDBOUW 
  
19 september 2016 
Column Pierre Berntsen Reken je niet rijk met BEX voordeel  
Boerenbusiness.nl  
De ambitie voor langere termijn is ongewijzigd: verlenging van de derogatie bij een 
fosfaatplafond dat recht doet aan de afzet van fosfaat buiten de ... 
  
16 september 2016 
Nieuw kabinet moet meer richting geven aan leefomgevingsbeleid  
Agriholland (persbericht)  
Dit geldt onder meer voor de grote opgaven rond energietransitie, circulaire economie en de 
combinatie landbouw-natuur. Ook de toenemende ... 
  
15 september 2016 
Steun voer-voor-mest-contract Melkveehouderij dijt fiks uit in grond  
Boerenbusiness.nl  
Reden volgens Lubbert van Dellen, directeur agrarisch bij Accon Avm om de discussie 
rondom voer-voor-mest-contracten weer open te breken. 
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ECONOMIE 
  
15 september 2016 
Marktmacht groeit niet Ondanks laag prijsrisico koopt boer amper kunstmest  
Boerenbusiness.nl  
Dat zeggen insiders over de markt van kunstmest. De kunstmestmarkt blijft onder druk 
staan. Er is vrij veel aanbod, maar de vraag is beperkt, stelt ... 
  
CIRCULAIRE ECONOMIE 
  
16 september 2016 
Overheid streeft naar circulaire voedselketen 
VMT  
  
15 september 2016 
Het gaat goed hier. Dat kan zo niet blijven doorgaan  
nrc.nl  
Vandaar de roep om een „circulaire economie”, waarin veel minder nieuwe grondstoffen 
nodig zijn omdat veel producten opnieuw worden gebruikt. 
  
Kabinet wil nog dit jaar grondstoffenakkoord  
Boerderij (abonnement)  
Zij schrijft dat er nog veel ongebruikte kansen liggen om nutriënten zoals fosfaat terug te 
winnen uit ondermeer mest. Zij verwacht dat door aanpassing ... 
  
  

 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10871539/ondanks-laag-prijsrisico-koopt-boer-amper-kunstmest&ct=ga&cd=CAEYACoTNjI2NzE0MDAzMjE0NjYxOTAwNjIbZGRlNjk5ZjI2MjE3ODRhNzpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNEoNESEirgvQEmEprn1NvqDnnL5Ng
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.vmt.nl/Nieuws/Overheid_streeft_naar_circulaire_voedselketen-160916060000&ct=ga&cd=CAEYACoUMTA5Nzc2Nzc5MjIyMzU3MjIxMDcyGzg2ZWM5MTJiNzZkNDUxZDg6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNEVUpb_FZMfAsSyUnA6-3ydziFeWQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/14/het-gaat-goed-hier-dat-kan-zo-niet-blijven-doorgaan-4287697-a1521437&ct=ga&cd=CAEYBCoROTU2MDA4MjE0MDQ5MzI4MTkyGzg2ZWM5MTJiNzZkNDUxZDg6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNGEamMkNA8RUspndaHc2ju6eOBjyg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2016/9/Kabinet-wil-nog-dit-jaar-grondstoffenakkoord-2875558W/&ct=ga&cd=CAEYASoTMTQ3MjM5NTczODk5MTQ4NjM0NjIbMjc2Y2EzYmJiNzU4MTk2ZjpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNF4CL6n5mzC2ydvcVUUJ9P5-xOa0A

