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Nieuwsbrief voor leden en donateurs van de N.V.B.            april 2011 

Sinds 2004 worden de leden en donateurs in juni en december per nieuwsbrief geïnformeerd over 

recente ontwikkelingen rond het blenden van meststoffen binnen en buiten de vereniging. Tijdens de 

ledenvergadering in januari jl. bleek dat niet maandgebonden nieuwsbrieven meerwaarde hebben. 

Vanaf april 2011 worden de nieuwsbrieven nu met wisselende intervallen geschreven. Bij deze 

werkwijze kunnen onderwerpen actueler worden uitgewisseld. Alle nieuwsbrieven zijn ook te vinden 

op de website van de N.V.B. : www.meststoffenblenders.nl.  

 

Nederlandse Vereniging voor Blenders van Meststoffen (N.V.B.) 

Ingaande 2011 is T.T.D. Dordrecht lid van de N.V.B. Met de komst van deze forse blender is het 

draagvlak van de vereniging beduidend versterkt. Kwantitatief én geografisch dekt de vereniging nu 

nagenoeg geheel Nederland. Lopende contacten met “nog losse” blenders doen verwachten dat de 

N.V.B. dit jaar verder kan groeien.  

 

Keurmerk BlendPlus!© 

Het Comité van Deskundigen steekt dit voorjaar tijd en energie in een verantwoorde light-versie-

tekstinvoeging van het onderdeel Homogeniteitsonderzoek (van de benutte blender) in het 

eisenpakket en het handboek. Het gaat hierbij vooral om blends met hooggeconcentreerdemest-

stoffen ofwel kleine hoeveelheid in grote massa. 

Daarnaast worden momenteel diverse in Nederland, Europa en de V.S. gangbare monsteranalyses en 

protocollen vergeleken met als doelstelling aan de keurmerkblenders de meest werkbare opzet te 

kunnen aanbieden. 

Vier producten zijn dit voorjaar aangemeld voor de lijst van geaccepteerde keurmerkgrondstoffen. 

Bij de beoordeling door het Comité van Deskundigen weegt de uniformiteit en korrelgrootte zwaar. 

Vanuit het buitenland is er toenemende interesse voor het N.V.B.-keurmerk. Zo ligt er een concrete 

uitnodiging vanuit Frankrijk om in oktober a.s. in Toulouse tijdens een driedaags agrarisch congres 

een presentatie te geven. Het bestuur van de N.V.B. heeft besloten op dergelijke uitnodigingen eerst 

in te gaan wanneer het aantal keurmerkblenders in Nederland toeneemt. 

 

Europese Associatie voor Blenders van Meststoffen (E.F.B.A.) 

In 2011 werd de jaarvergadering van de aangesloten europese blenders georganiseerd door de 

Spaanse blenders in Grenada.  Ingaande maart jl.  bestaat het europese bestuur nu uit : 

President  Maarten Brand   vanuit Nederlandse N.V.B.   

Vice-president  nog in te vullen   vanuit Duitse blendersvereniging 

Secretaris/pennm. Pierre-FrancoisDumas  vanuit Franse blendersvereniging 

De E.F.B.A. kent momenteel leden uit Duitsland, Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Italië en 

Spanje. In mei a.s. vinden afrondende gesprekken plaats met blenders uit Portugal over hun verzoek 

ook lid te kunnen worden van de europese vereniging. 

De studie over de kwalitatieve positie van blends t.o.v. straight-meststoffen uit te voeren aan een 

Duitse Landbouwuniversiteit zal plaatsvinden in Osnabrück. Universiteit Wageningen zal ook bij dit 

project worden betrokken. Dit researchproject wordt betaald door kunstmestproducenten, blenders-

verenigingen en producenten van blenders. Sponsoren kunnen zich nog tot 1 mei aanmelden. 

z.o.z. 

 



Europese Unie werkgroep voor Kunstmeststoffen (F.W.G.) 

De eerstvolgendeF.W.G. vergadering in Brussel is op 8 april a.s.  Ambtenaren uit alle E.U.-landen, 

producenten en andere belangenvertegenwoordigers zoals ook de E.F.B.A. overleggen dan over : 

- Hoe benut de Europese Commissie de kennis aanwezig bij niet gouvernementele experts, 

- Hoe moeten overtredingen in andere landen gemaakt in eigen land worden vervolgd, 

- Welke voorschriften moeten er gelden voor het blenden met micro-nutriënten, 

- Welke etikettering is vereist voor P2O5 oplosbaarheid  bij blends met micro-nutriënten, 

- Hoe moeten kalkmeststoffen beschreven worden in de Europese wetgeving, 

- Hoe wordt de Europese veiligheidsaanpak bij meststoffenverder geharmoniseerd. 

In een volgende nieuwsbrief wordt op deze vergadering teruggekeken. Wie eerder geïnteresseerd is 

in de behandeling van een specifiek agendapunt kan desgevraagd via de N.V.B. de notitie en later het 

verslagdeel ontvangen (engels). 

 

De Internationale Kunstmest Societeit (I.F.S.) 

Het eerstvolgende congres met engelstaligepresentaties is in Londen op 14 april a.s.  Van de vier 

onderwerpen springen eruit : 

Nutrient recycling andecosystem services: progressand prospects (J. Neeteson, Univ. Wageningen) 

..strategiestoimprove the sustainability of nitrogenandphosphorususe in agriculturewillbepresented.. 

Fertilisersand the EU REACH andClassification, LabellingandPackagingregulations ( M. AlessioVerni, 

Ravenna) 

..Most fertiliserswereregisteredfor REACH by November 2010 but few operators reallyunderstood 

the impact.Problemsariseduetodifferences in finesby Member Statesand in product Classifi-

cation,LabellingandPackaging (CLP). Followinganoverview the 

authorwillgiveguidanceforregistrationfor new companies and products, 

differencesbetweenmanufacturerandimporterandfinally a short view of ‘new dangerous’ substances. 

Aanmelden voor dit congres incl. lunch is t/m dinsdag via de N.V.B. nog mogelijk; van de presentaties 

komt de tekst met illustraties beschikbaar (aan te vragen via de N.V.B. / ca € 20,00 per uitgave). 

 

Leestip 

Artikel in NRC Handelsblad op vrijdag 1 april 2011, pagina 30 en 31. 

Kaligigant Potash speelt sleutelrol in de wereldwijde voedselvoorziening. 

.. Kalium is in korte tijd uitgegroeid van een oersaai ingrediënt van kunstmest tot een felbegeerde 

grondstof voor de voedselvoorziening. Canada koestert zijn “strategische reserve” met Potash in  de 

hoofdrol.. 

Zonder kosten te vinden in het archief op de website van NRC Handelsblad (of desgevraagd bij de 

N.V.B. als fotocopie). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maarten J Brand 

 

N.V.B.  zaakwaarnemer 

E.F.B.A.  president 
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