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3 februari 2016 

Beschikbare mestverwerkingscapaciteit in Nederland neemt in 2016 met 825.000 ton toe  

Agriholland (persbericht)  

In 2016 zal de beschikbare mestverwerkingscapaciteit in Nederland met 825.000 ton mest per jaar 

worden uitgebreid. Daarmee kan circa 2,5 miljoen ... 

 

Deadline eind 2016 Fosfaatrechten onderdeel van evaluatie mestwet  

Boerenbusiness.nl  

... en toekomstige maatregelen. Onderdeel van het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, wat de basis 

vormt voor derogatie voor de inzet van mest. 

 
 

2 februari 2016 
Akkerbouwers ontvingen 227 miljoen door gebruik van dierlijke mest in 2015  

Agriholland (persbericht)  

De totale mestafzetkosten in 2015 voor de Nederlandse veehouderij bedroegen 386 miljoen euro. Dat 

heeft LEI Wageningen UR becijferd. 

 

Nieuw systeem moet gehaltes in mest nauwkeuriger bepalen  

DuurzaamBedrijfsleven.nl  

Machinebouwer Veenhuis heeft een precisiebemestingssysteem ontwikkeld dat realtime de gehaltes 

van droge stof, stikstof, fosfaat en kalium in mest ... 

 

Royal HaskoningDHV: circulaire oplossingen voor 2050  

DuurzaamBedrijfsleven.nl  

“Boeren moeten genoeg land hebben om mest uit te mogen rijden”, zegt Duivenvoorden. “Uiteindelijk 

is het lange termijnprobleem dat we Nederland ... 

 

Vitens maakt bodemverbeteraar van reststroom  

DuurzaamBedrijfsleven.nl  

Met het circulaire icoonproject zijn de initiatiefnemers op zoek gegaan naar innovatieve projecten en 

praktijkvoorbeelden van de circulaire economie ... 
 
 

1 februari 2016 

Van Halderberge naar de hongersnood in Malawi  

Internetbode  

Omdat ze geen geld hadden voor (kunst) mest hebben ze slechts één zak maïs kunnen oogsten. Hun 

voedselvoorraad is al vanaf mei vorig jaar op. 

 

Tomaten kweken op het toilet  

C2W  

De tomaten groeien er iets minder snel op dan op commerciële organische mest, maar ze bevatten 30 

% meer suikers en 70 % meer carotenoïde ... 
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Hoop op ontwikkeling groene kunstmest  

Leeuwarder Courant  

Mest afzetten en vervolgens kunstmest moeten kopen. Het is menig veehouder een gruwel. Brussel wil 

aan deze praktijk een einde maken. Volgens ... 

 

Nederland zelfvoorzienend in kunstmest  

Friesch Dagblad  

 

Boeren stappen uit landelijk stikstofoverleg  

Eindhovens Dagblad  

... melkveehouders zijn per direct uit het overleg gestapt met het ministerie van Economische Zaken 

(EZ) over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). 

 

 

29 januari 2016 

Hoogoplopende ruzie om mest  

Telegraaf.nl  

Drie veeteeltorganisaties zijn woedend opgestapt uit het overleg met staatssecretaris Van Dam 

(Economische Zaken) nu die extra maatregelen ... 

 

Precisielandbouw stap verder dankzij IJKakker  

Boerderij.nl  

Westerbork – In de drie jaar dat het project IJKakker liep, is de praktische toepassing van 

precisielandbouw weer een stapje verder gekomen. 
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