
        

NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 22 december 2016 – 5 januari 2017    
  
  
MEST 
         
3 januari 2017 
10 tips voor een hogere maisopbrengst  
Boerenbusiness.nl  
Na een bijzonder groeiseizoen in 2016 is het alweer tijd om plannen te maken voor een top-
maisoogst in 2017. Met deze 10 praktische tips vergroot ... 
  
30 december 2016 
Co-producten en mest bepalen samen de bemestingswaarde van digestaten  
Agriholland (persbericht)  
De samenstelling van een digistaten is zeer wisselend, waardoor het verstandig is om het product 
eerst te laten analyseren voordat het als meststof ... 
  
29 december 2016 
Wordt voedselafval binnenkort nieuwe meststof?  
Nieuwsgrazer  
Wetenschappers hebben een nieuwe techniek ontwikkeld die voedsel- en groenafval omzet in 
meststoffen die gebruikt kunnen worden bij de teelt van ... 
  
FOSFAAT 
  
23 december 2016 
Eurocommissaris Hogan: oplossing voor fosfaat en derogatie komt  
NieuweOogst.nu  
Een belangenorganisatie als LTO Nederland is belangrijk in de fosfaat- en derogatiediscussie, 
stelde Hogan. 'Technisch zijn die bijeenkomsten wel ... 
  
STIKSTOF 
  
4 januari 2017 
Wet natuurbescherming heeft slechts beperkte gevolgen voor Programma Aanpak Stikstof  
Agriholland (persbericht)  
De invoering van de nieuwe Wet natuurbescherming per 1 januari heeft slechts beperkte gevolgen 
voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). 
  
3 januari 2017 
Kalium standaard in mestonderzoek  
Boerderij (abonnement)  
Tot en met vorig jaar bestond het onderzoek uit analyse van alleen stikstof en fosfaat. In Graauw 
bevat het onderzoek nog wel alleen standaard fosfaat ... 
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31 december 2016 
Plan voor zeldzame natuur aangenomen  
Noordhollands Dagblad (persbericht) (Registratie)  
Dat was al eerder onderdeel van het Natura 2000-beheer met het Programma Aanpak Stikstof 
(PAS), gericht op de beheersing van de hoeveelheid ... 
  
LANDBOUW 
  
30 december 2016 
'Zesde nitraatprogramma: verdrinkt de akkerbouw in troebel water?'  
Boerderij (abonnement)  
Het landelijk meetnetwerk mest (LMM) meet grondwaterkwaliteit rond de wortelzone en in 
bedrijfssloten, maar hierbij wordt de invloed van andere ... 
  
23 december 2016 
Praktijk telt mee in zesde nitraatplan  
NieuweOogst.nu  
Van Dam presenteerde deze week de lijn die hij wil volgen bij de onderhandelingen met Brussel 
over een nieuw Actieprogramma Nitraatrichtlijn. 
  
ECONOMIE 
  
28 december 2016 
Goedkoop product verleden tijd? Extra verkoop kunstmest door bodemprijs minimaal  
Boerenbusiness.nl  
Coöperatie CZAV heeft dit najaar naar schatting 10 procent meer kunstmest verkocht dan 
normaal. Ondanks de bodemprijs van stikstof is het aantal ... 
  
MILIEU 
  
4 januari 2017 
Milieueffectrapport mestfabriek blijkt niet compleet  
Internetbode  
Van de mest wordt dertig procent droge stof gedroogd. Hiervan kunnen ongeveer 45.000 ton 
organische mestkorrels worden geproduceerd. 
  
30 december 2016 
De natuureffecten van vertroebeling door bodemwerk in de Waddenzee zijn niet groot  
Friesch Dagblad  
Er komt nog steeds (te) veel stikstof in zee, vanuit de landbouw en het afvalwater, maar de 
hoeveelheid fosfaat is de afgelopen jaren zeer sterk ... 
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CIRCULAIRE ECONOMIE 
  
4 januari 2017 
Business check-up: Hergebruik van industriële CO2  
DuurzaamBedrijfsleven.nl  
Verschillende bedrijven, waaronder Shell, leveren de CO2 die ontstaat tijdens industriële 
processen aan tuinbouwgebieden. Tuinbouwers gebruiken ... 
  
3 januari 2017 
€ 137 mln voor ondernemers die duurzaam investeren  
DuurzaamBedrijfsleven.nl  
De Rijksoverheid stelt € 137 mln beschikbaar voor ondernemers die investeren in onder andere 
duurzaam transport, groene gebouwen en circulaire ... 
  
29 december 2016 
Zie energietransitie vooral als een kans en versnel het proces daarom  
Financieele Dagblad  
Ook langs de grondstoffen- en materialenkant kan CO2-reductie bereikt worden, via de 
productketen in de circulaire economie. Door bijvoorbeeld ... 
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