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28 januari 2016 
Twee dagen verkeerde stof lozen: ton boete voor Lanxess, OCI, DSM en ChemicaInvest  
Wij Limburg  

Technisch dienstverlener Sitech (eigenaren: Lanxess, OCI, DSM en ChemicaInvest) in Sittard-Geleen moet een 

ton boete betalen voor twee dagen te ... 

 
 
27 januari 2016 
OCI en Eurofins Agro bieden ruimte voor online samenwerking aan bemestingsplan  
Agriholland (persbericht)  

De online applicaties TerraDecide van Eurofins Agro en de Nutrinorm Bemestingsplanner van OCI Agro, waarin 

boeren en tuinders online hun ... 

 
'Slim landbouw bedrijven betekent niet automatisch meer kunstmest strooien'  
Volkskrant  

artikelHet verbouwen van biobrandstoffen hoeft niet ten koste te gaan van de voedselproductie. Ook is het niet 

nodig bossen te kappen om er grond ... 

 
Lagere productie in de Noordzee door stikstof overschot  
Stichting De Noordzee  

Lagere productie in de Noordzee door stikstof overschot. 26 januari 2016 |. Door menselijk gebruik is het 

Noordzee ecosysteem veranderd. 

 
Rijntakken en Programmatische Aanpak Stikstof: meldingen...  
Provincie Gelderland  

Sinds 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking, Dit landelijke programma richt zich 

op het beschermen van de natuur in ... 

 
Hoe Rabobank voedselverspilling tegengaat  
DuurzaamBedrijfsleven.nl  

Door economisch succes en groei van klanten te faciliteren, wil de bank bijdragen aan het duurzamer voeden 

van de wereld. Hierbij richt de bank zich ... 

 
21 – 28 januari 'Week van de circulaire economie'  
NEN  

De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en 

grondstoffen te maximaliseren en ... 

 
Duitse kunstmestkoper meldt zich bij politie  
NOS  
De man die in Duitsland werd gezocht omdat hij een grote hoeveelheid kunstmest had gekocht, heeft zich 

gemeld bij de politie in Pulheim. Het is een .. 
 
 
22 januari 2016 
Verhouding fosfaat en stikstof volledig uit balans in de Noordzee  
Helpdesk Water  

Hierdoor is in de kustwateren van de Noordzee een overschot aan stikstof en een tekort aan fosfaat ontstaan, 

met negatieve gevolgen voor de groei ... 
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