
 
  
NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 18 – 25 augustus 2016 
  
  
MEST 
  
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2016/08/22/wil-je-echt-vooruit-verwerk-dan-mest-serieus-
op-grote-schaal 
Nieuwe Oogst: Artikel Marc van Doorn 'Wil je echt vooruit, verwerk dan mest serieus op grote schaal' 
  
25 augustus 2016 
Van Dam: nog deze week besluit rond uitstel uitrijverbod  
Nieuwsgrazer  
In een brief op 17 augustus stelden de beide partijen dat een langere uitrijperiode nodig is om alle 
mest te kunnen afvoeren. Daarbij wilden ze voor ... 
  
24 augustus 2016 
Mestverwerkingstechniek van Nijhuis genomineerd voor prijs  
Boerderij (abonnement nodig)  
De mestverwerkingstechniek van Nijhuis zet ruwe mest of digistaat na vergisting om in schoon water, 
fosfaat, stikstof en kalium meststof. Het bedrijf ... 
  
2,5 miljoen liter urine van festivalgangers gepromoveerd tot kunstmest  
Veenendaalse Krant  
Fosfaat is een kostbare meststof, die nu nog wordt gewonnen uit mijnen in onder andere Marokko 
en China. De verwachting is dat deze natuurlijke ... 
  
Tijd bepalend voor slagen mestuitrijden  
Boerderij (abonnement nodig)  
Er is toen in veel gevallen gekozen voor kunstmest. Dit zorgt ervoor dat er in het najaar meer ruimte 
is om dierlijke mest te plaatsen dan in voorgaande ... 
  
23 augustus 2016 
'Verdeeldheid belangenbehartigers slechte zaak'  
Boerderij (abonnement nodig)  
Het bleek afgelopen week maar weer bij het jaarlijkse verzoek om uitstel van het uitrijverbod van 
mest. Het verzoek kwam dit jaar als eerste vanuit ... 
  
19 augustus 2016 
'Nog 10 jaar overschot kali'  
Boerderij (abonnement nodig)  
Volgens de Rus, die sprak met persbureau Bloomberg, hebben de grootste producenten van de 
kunstmest een strategisch grote fout gemaakt. 
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LANDBOUW 
  
21 augustus 2016 
Consument aan zet voor landschap  
NieuweOogst.nu  
Wij konden namelijk erg genieten van strak gemaaide weiden en gaven met plezier kunstmest en 
drijfmest. Het gaf veel voldoening om steeds meer ... 
  
20 augustus 2016 
'PAS zorgt voor balans tussen natuur en economie'  
Agriholland (persbericht)  
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is in juli 2015 van start gegaan met als doel ruimte te bieden 
voor economische ontwikkelingen en de natuur te ... 
  

CIRCULAIRE ECONOMIE  
  
22 augustus 2016 
5 miljoen beschikbaar voor onderzoek circulaire economie  
Amsterdam Economic Board  
5 miljoen beschikbaar voor onderzoek circulaire economie. Consortia van onderzoekers en private 
partijen kunnen financiering aanvragen voor ... 
  
18 augustus 2016 
Consortium schaalt productie bio-aromaten uit afvalstromen op  
Engineeringnet.nl  
Samen met 11 partners brengt het daarmee de circulaire economie en de commerciële productie van 
bio-aromaten tegen marktconforme prijzen een ... 
  

LEDEN 
  
25  augustus 2016  
Yara investeert in nieuw laadgebouw 
Kunstmestfabriek Yara in Sluiskil-Oost investeert 27,2 miljoen euro in een nieuw laadgebouw voor de 
hoogwaardige kunstmest ureum. 
  

INTERNATIONAAL 
  
23 augustus 2016 
Under the microscope: How energy savings and emission reductions begin at the molecular level 
Ryan Lively, a professor at Georgia Tech, and Ben McCool, ExxonMobil chemical engineer, have spent 
years studying the world’s energy challenges through the lens of a microscope. Now they have 
developed a potentially revolutionary new technology. 
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