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MEST 

 

20 maart 2016 

Jan Huitema, Europarlementariër: 

Speerpunt: toelaten van mineralenconcentraat 
In het rapport dat ik in het Europees Parlement heb geschreven, heb ik het toelaten van 

mineralenconcentraat daarom als speerpunt neergezet. We moeten laten zien dat mineralenconcentraat 

zowel van hoge kwaliteit als veilig is en niet tot extra uitspoeling van meststoffen leidt. Laten we 

daarbij niet vergeten dat juist het produceren van stikstofkunstmest een enorme negatieve milieu-

impact heeft. De kunstmestindustrie is de grootste verbruiker van aardgas in ons land en stoot veel 

broeikasgassen uit. Bovendien zijn we als EU afhankelijk van de import van minerale fosfaten. 

Over twee weken kom ik met de Landbouwcommissie van het Europees Parlement naar Nederland, 

om naar een mestverwerkingsinstallatie te kijken. Het begin is er; meststoffen uit dierlijke mest 

worden niet langer gezien als afval, maar als een waardevol product. Nu moeten we alleen nog laten 

zien dat het een milieuvriendelijk en goed product is; een uitdaging die ik samen met de sector graag 

aan ga! 

 

18 maart 2016 

Voorstel voor nieuwe Europese regels voor organische en op afval gebaseerde meststoffen  

Agriholland (persbericht)  

... Europese Commissie betekent nog geen Europese erkenning van mineralenconcentraat als een 

product dat ook als kunstmest kan worden gezien. 

 

17 maart 2016 

Bij wegvallen derogatie moeten boeren veel meer mest verwerken of veel minder dieren houden  

Agriholland (persbericht)  

Als de Europese derogatieregeling voor het gebruik van stikstof uit dierlijke mest op grasland voor 

Nederland vervalt zullen boeren veel meer mest ... 

 

Koude weer van invloed Rundveedrijfmest op mestmarkt in het voordeel  

Boerenbusiness.nl  

Hoewel het weer nog niet overtuigend voorjaarsachtig is, kan er toch volop mest worden uitgereden. 

Eind vorige week konden veel loonwerkers en ... 

 

'Mineralenconcentraat wordt erkend maar is daarmee niet gelijkgesteld aan kunstmest'  

Agriholland (persbericht)  

Mineralenconcentraat en andere van dierlijke mest afgeleide meststoffen krijgen in het voorstel van de 

Europese Commissie een Europese erkenning ... 

 

Bij wegvallen derogatie moeten boeren veel meer mest verwerken of veel minder dieren houden  

Agriholland (persbericht)  

Als de Europese derogatieregeling voor het gebruik van stikstof uit dierlijke mest op grasland voor 

Nederland vervalt zullen boeren veel meer mest ... 

 

Zuiveringsinstallatie laat glastuinbouw 'emissieproof' telen  

DuurzaamBedrijfsleven.nl  

Een zuiveringsinstallatie van WaterIQ stelt glastuinbouwers in staat vrijwel zonder emissie van 

gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen te telen. 

 

 

http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2016/3/LTO-teleurgesteld-over-kunstmestverordening-Europese-Commissie-2777443W/
http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2016/3/LTO-teleurgesteld-over-kunstmestverordening-Europese-Commissie-2777443W/
http://www.boerderij.nl/mest
http://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2016/3/Kamer-wil-verwerkte-mest-niet-langer-als-afval-bestempelen-2772336W/
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D179296&ct=ga&cd=CAEYAioSOTQxNjI3MDIwNjMxNjk4MjcxMhtkZGU2OTlmMjYyMTc4NGE3Om5sOm5sOk5MOlI&usg=AFQjCNHOhAUVdezJhujIctoN9KvY8ZtPCA
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D179287&ct=ga&cd=CAEYAioUMTYwMDYwMTAyNDA2NzQ0ODA0MjgyGzI3NmNhM2JiYjc1ODE5NmY6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNHvLRk9XX9FMunvyo_26MUBJAdXcw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10868770/rundveedrijfmest-op-mestmarkt-in-het-voordeel&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTYwMDYwMTAyNDA2NzQ0ODA0MjgyGzI3NmNhM2JiYjc1ODE5NmY6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNGuyqJbxPnH6PXo09s4ZUtTEwGTww
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D179236&ct=ga&cd=CAEYBCoUMTYwMDYwMTAyNDA2NzQ0ODA0MjgyGzI3NmNhM2JiYjc1ODE5NmY6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNG3FNo3Sjba0sLYuRbq6JKE-FRx6A
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D179287&ct=ga&cd=CAEYASoUMTU1NTM0NjQ5OTE3NTYyMjgzODEyG2Q0YWY0NTExZjk1MjEwZGE6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNHvLRk9XX9FMunvyo_26MUBJAdXcw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/landbouw/13599/zuiveringsinstallatie-laat-glastuinbouw-emissieproof-telen&ct=ga&cd=CAEYASoUMTYwMDgzMzcyODQ0NDQ5MTYzOTMyGTA4NGI0MjYwNjk0NDM5MTc6bmw6bmw6Tkw&usg=AFQjCNEIvQZeJKvffrBo1K37oh05aT35mg
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FOSFAAT 

 

22 maart 2016 

Pilot in de maak Waterkwaliteit nog troef voor derogatie en fosfaat  

Boerenbusiness.nl  

De actiegroep Innovatief uit de Knel laat de fosfaatrechten niet zomaar over zich heen komen. 

Uiteindelijk draait het allemaal om de kwaliteit van het ... 

 

18 maart 2016 

Van Dam treft voorziening Optie uitwisselen fosfaat- en varkensrechten blijft open  

Boerenbusiness.nl  

Wiebren van Stralen, beleidsmedewerker mest en milieu bij LTO, zegt dat de uitspraak van Van Dam 

niet betekent dat fosfaat- varkens- en ... 

 

Startmeststof met herwonnen fosfaat toegelaten voor derogatiebedrijven  

Melkvee.nl  

Sinds kort is een gegranuleerde en samengestelde startmeststof met herwonnen fosfaat toegelaten als 

meststof in maïs voor derogatiebedrijven. 

 

STIKSTOF 

 

18 maart 2016 

'Emissiecijfers van erfafspoeling en riooloverstorten zijn slecht onderbouwd'  

Agriholland (persbericht)  

Erfafspoeling zorgt volgens Rijkswaterstaat en waterschappen voor een relatief grote toevoer stikstof 

en fosfor naar het oppervlaktewater. 

 

 

LEDEN 

 

17 maart 2016 

OCI hervat productie CAN  

Telegraaf.nl  

AMSTERDAM (AFN) - Kunstmestfabrikant OCI heeft de productie van calcium-ammoniumnitraat 

(CAN) hervat. Dat meldt het in Amsterdam ... 

 

 

INTERNATIONAAL NIEUWS 

 

 

FOOD AND AGRICULTURE 

 

A green evolution 

Farms in Africa are at last prospering due to persistence, technology and decent governments. 

Source: The Economist, 12 March  

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10868844/waterkwaliteit-nog-troef-voor-derogatie-en-fosfaat&ct=ga&cd=CAEYASoQMTg0ODIxMzI3NzkwMDk0MTIbMDY4YzdiZDJkZTE3NjViMzpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNFsMttZOOzLDrXZyUH5etHSK9vSaQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.boerenbusiness.nl/mest/artikel/10868792/optie-uitwisselen-fosfaat-en-varkensrechten-blijft-open&ct=ga&cd=CAEYAyoTNDA2NjMwMjI1MTkzODY0NTMwMzIbMjc2Y2EzYmJiNzU4MTk2ZjpubDpubDpOTDpS&usg=AFQjCNFK9c4Ngl5uQ-a_FijYXflgtjTcFg
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.melkvee.nl/producten/8631/startmeststof-met-herwonnen-fosfaat-toegelaten-voor-derogatiebedrijven&ct=ga&cd=CAEYACoUMTc3NzA2NzgxNjAyMzIwOTkxODUyGzA2OGM3YmQyZGUxNzY1YjM6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNGmLBtETAOndLsAhgqi_pubkpoUfw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html%3Fid%3D179326&ct=ga&cd=CAEYAyoUMTU1NTM0NjQ5OTE3NTYyMjgzODEyG2Q0YWY0NTExZjk1MjEwZGE6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNFYO9LYP0k8RhJ3lat7zNJh5p5eKw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.telegraaf.nl/dft/bedrijven/OCI/25407310/__OCI_hervat_productie_CAN__.html&ct=ga&cd=CAEYACoUMTcyODE3MTU1NDU2MDc4MTYwODcyG2U2NmZkMmJkOGMwOGE2MDA6bmw6bmw6Tkw6Ug&usg=AFQjCNEZcrIkoDtglsdcseLU2XJUSNwAuA
http://ifia.informz.net/z/cjUucD9taT01MTM5NTg4JnA9MSZ1PTc5ODk5OTEzOCZsaT0zMzg5NjU4NA/index.html

