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11 februari 2016 

Burgers sceptisch over voorstel voor mestdialoog in Brabant  

Eindhovens Dagblad  

Mest is een probleem in Brabant. De kippen, varkens en koeien in de intensieve veehouderij 

produceren jaarlijks miljoenen kilo's mest. Ruimte om ... 

 

Netwerk GRONDig wil naar maximaal fosfaatoverschot van 20 kilo per hectare voor elk bedrijf  

Agriholland (persbericht)  

Intensievere bedrijven die mest moeten afvoeren kunnen met de KringloopWijzer een groter financieel 

voordeel behalen waardoor de verleiding tot ... 

 

Ontwikkelingsruimte Programmatische Aanpak Stikstof Veluwe benut  

Provincie Gelderland  

Het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS) richt zich op het beschermen van de natuur in 

combinatie met het mogelijk maken van economische ... 

 

 

10 februari 2016 

Mestlozing in Ter Apelkanaal  
Dagblad van het Noorden  

Door een defect in de constructie van een mestsilo is dinsdag in Ter Apelkanaal ongeveer driehonderd 

kubieke meter mest weggelopen in een ... 

 

Noord-Brabant op zoek naar draagvlak mestverwerking  

Agriholland (persbericht)  

We willen naar een circulaire economie waarbij mestverwaarding op een gezonde en veilige manier 

plaatsvindt." Door anders naar mestverwerking ... 

 

 

9 februari 2016 

Publicatie 'Op weg naar de circulaire economie'  
Duurzaam Ondernemen  

De Circulaire Economie (CE) mag zich in een groeiende belangstelling verheugen. Op 10 en 11 

maart 2016 vindt een staatsbezoek aan Frankrijk ... 

 

'Foute keuze bewindsman'  

Telegraaf.nl  

"Het zou verstandiger zijn om het injecteren van mest in de bodem af te schaffen, omdat dat het 

bodemleven vernielt. Maar wat kun je verwachten. 

 

Marokkaanse kunstmestgigant OCP energieneutraal in 2020 

DuurzaamBedrijfsleven.nl  

Het Marokkaanse mijnbouwconcern OCP investeert de komende jaren sterk in hernieuwbare bronnen 

om in 2020 zelfstandig in zijn energiebehoefte te kunnen voorzien. 
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8 februari 2016 

€ 2 mln voor pure fosfaat- en lithiumwinning uit afvalwater  

DuurzaamBedrijfsleven.nl  

De TU Delft en wateronderzoeksinstituut Wetsus zetten de komende vijf jaar in op de ontwikkeling 

van een innovatieve methode om fosfaat uit ... 

 

Grote brand in loods met kunstmest in Wilp  

RTL Nieuws  

De brandweer had de handen vol aan een zeer grote brand bij een mengvoederbedrijf in het Gelderse 

Wilp. Er kwamen veel brandweerwagens ter .. 

 

Innovatie en bescherming milieu en natuurlijke bronnen staan centraal in strategie OCP Group 

en ...  

Netherlands Corporate News (persbericht)  

... industriele stelsel van Phosboucraa bestaat uit een Technopole, maar behelst ook de bouw van een 

geintegreerd productieplatform van kunstmest. 

 

 

6 februari 2016 

Duurzame snijmaisteelt vraagt om vroegere rassen  

Agriholland (persbericht)  

Dat is geen gemakkelijke opgave, omdat de maximale hoeveelheid stikstof die zij mogen gebruiken 

lager ligt dan het landbouwkundig advies. 

 

Kunstmestmarkt onder druk Boer geeft weinig sjoege bij aankoop KAS  

Boerenbusiness.nl  

'In de VS wordt nu verlies gedraaid in de akkerbouw met als gevolg dat de wereldwijde vraag naar 

kunstmest minder is dan andere jaren. Een andere ... 

 

Fosfaatvoordeel KringloopWijzer was vorig jaar kleiner dan in 2014  

Agriholland (persbericht)  

Het BEX-voordeel voor fosfaat lag op 3,9%. In 2014 was dit 9,3 procent. Was het BEP-voordeel in 

2014 nog 13 kilo fosfaat per hectare, in 2015 daalde ... 

 

Het kan, zegt Dijkhuizen Een mestloze veehouderij binnen vijf tot tien jaar  

Boerenbusiness.nl  

Als de sector zelf investeert in technologie voor de verwerking en de verwaarding van mest.' De 

afhankelijkheid van de politiek is nu te groot, aldus ... 
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