
 
  
NIEUWSCLIPPING MESTSTOFFEN NEDERLAND 25 augustus – 1 september 2016 
  
  
MEST 
  
31 augustus 2016 
Versnelling mestverwerking Kapitaalinjectie voor Mestinvesteringsfonds  
Boerenbusiness.nl  
Het helpt dat ook melkveehouders sinds de Melkveewet verplicht zijn om mest te laten 
verwerken, waardoor uitbreiding van de verwerking nog ... 
  
30 augustus 2016 
Boeren kunnen twee weken langer bemesten  
Rijksoverheid.nl  
Voor het uitrijden van dierlijke mest gelden strenge voorwaarden. De periode waarin dit is 
toegestaan loopt van februari tot en met 31 augustus. 
  
28 augustus 2016 
Energie uit mest is mooi idee maar in praktijk zeer moeilijk rendabel te krijgen  
Financieele Dagblad (abonnement nodig) 
Het klinkt mooi. Mest verwerken tot energie. De CO2-uitstoot loopt terug, de boer verdient 
eraan. Het 'people, planet, profit'-adagium in optima forma. 
  
27 augustus 2016 
Onzekere mestmarkt en beperkte bouwopties remmen mestopslag  
Boerderij (abonnement nodig)  
Sla minerale meststoffen in zakgoed en big bags niet buiten op. Door opwarming en 
afkoeling kan de temperatuur van nitraathoudende korrels ... 
  
26 augustus 2016 
Onderzoeker uit Deurne: 'Te veel aan fosfaat uit mest moet naar nul'  
Eindhovens Dagblad  
DEURNE - De veeteelt in de Peel en de Kempen moet weer in balans komen met de directe 
omgeving. Het teveel aan fosfaat (uit mest) moet worden ... 
  
Meststoffen Nederland pleit voor ontwikkeling van organische mestkorrel geschikt voor 
export  
Agriholland (persbericht)  
Van Doorn zet kanttekeningen bij de lobby die LTO voert om een erkenning te krijgen voor 
mineralenconcentraat uit dierlijke mest als vervanger van ... 
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LANDBOUW 
  
31 augustus 2016 
'Zeker tien ton erbij met TT+'  
Boerderij (abonnement nodig)  
Met hulp van precisielandbouw kunnen akkerbouwers binnen 5 jaar hun 
consumptieaardappelopbrengst gegarandeerd met tien ton per hectare ... 
  
26 augustus 2016 
Provincies goed op dreef met PAS  
Boerderij (abonnement nodig)  
De provincies zijn goed op weg met de herstelmaatregelen binnen het Programma Aanpak 
Stikstof (PAS). Van in totaal 2.200 herstelmaatregelen is ... 
  
25 augustus 2016 
Big data kan precisielandbouw bevorderen  
DuurzaamBedrijfsleven.nl  
De State University of New York (SUNY) werkt momenteel aan een manier om 
precisielandbouw te optimaliseren door middel van big data analyse. 
  
INTERNATIONAAL 
  
31 augustus 2016 
Kunstmestgiganten praten over fusie 
Twee grote Canadese kunstmestfabrikanten, Potash en Agrium, maken werk van een fusie. 
  
Nestlé bouwt grootste biogasfabriek van Zwitserland  
VMT  
De productielocatie zet mest om in biogas die Nestlé gebruikt voor zijn bottelingsactiviteiten 
in de nabijgelegen fabriek van Henniez dat mineraalwater ... 
  
California's new nitrogen assessment highlights promising solutions for reducing fertilizer 
losses 
Nearly 2 million tons of nitrogen are imported into California each year. Almost a quarter of 
it is lost through leaching into groundwater – with runoff from cropland accounting for 
nearly 90 percent of this leaching. Four percent of the state’s nitrogen is lost to the 
atmosphere as nitrous oxide, a potent greenhouse gas 300 times more potent than carbon 
dioxide. 
Source: EDF, 23 August 2016 
more 
  
The next agricultural revolution is under our feet  
While it may take hundreds of years to geologically build soil, farmers have demonstrated 
that they can increase organic matter and improve soil function in just a few years, through 
soil health management systems. This represents the hope in healthy soil — the potential of 
regenerative agriculture. 
Source: Huffington Post, 24 August 2016 
more 
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