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

  Vanaf 2004 worden de leden en donateurs tweemaal per jaar per nieuwsbrief geïnformeerd 

over recente ontwikkelingen bij het blenden van meststoffen binnen en buiten de vereniging. 

Vanaf april 2011 worden de nieuwsbrieven nu met wisselende intervallen geschreven. Dit is 

de korte zomerbrief. Eerdere nieuwsbrieven zijn ook te vinden op de website van de N.V.B. 

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

  Ingaande 2011 is CZAV Wemeldinge lid van de N.V.B. Zo is geografisch en kwantitatief de 

dekking van de vereniging weer beduidend toegenomen. Nog “losse blenders” worden via de 

zaakwaarnemer aangemoedigd ook lid te worden. Ontwikkelingen in de markt hebben ertoe 

geleid dat BMC Waalwijk niet meer op de ledenlijst voorkomt. 

Keurmerk BlendPlus!© 

  In de nieuwsbrief van april werd aangegeven welke actiepunten momenteel in behandeling 

zijn. Het comité van deskundigen wordt na enige “transfers” nu gevormd door :  

hr Jan Buiter (Buiter-Roden)            hr Mans de Boer (Agrifirm) 

hr Lex Slootweg (Triferto)      hr PietJan Voorwinden (Van de Reijt Meststoffen) 

adviseur :hr Gustaaf Zeeman (E-M-T)  coordinator : hr Maarten Brand (N.V.B.) 

Van de certificaathouders mag worden verwacht dat zij dit jaar nog enkele verbeterpunten 

doorvoeren. Kortom voldoende werk aan de winkel voor de verdere uitbouw van een in 2009 

gestart dynamisch keurmerk. 

Studiereis 21-22 september 2011 naar Kalimijn Merkers. 

  Uit het grote aantal aanmeldingen blijkt dat de uitnodiging van K+S Benelux en K+S KALI 

GTmbh zeer gewaardeerd wordt. De twintig (!) deelnemers worden eind augustus in detail 

geïnformeerd. 

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

  Als president van de E.F.B.A. heb ik in mei de Portugese blenders kunnen verwelkomen in  

de europese associatie. In Portugal is het aanspreekpunt voor de blenders Interadubo in 

Santarém. Het researchprojecht over blenden heeft inmiddels een gezicht gekregen. Ingaande 

1 juni j.l. is het project feitelijk gestart in Osnabrück. Drie jaar lang zal prof. Olfs mw. Kathrin 

Böhlendorf (afgestudeerd aan de landbouwuniversiteit in Kiel) begeleiden. Eerder werd al 

aangegeven dat ook Wageningen UR hierbij betrokken is. Overigens zullen de Portugese 

blenders dit project financieel mede ondersteunen. 

Etikettering van meststoffen. 

  In recente contacten tussen M.M.F. en N.V.B. is de conclusie getrokken dat etikettering van 

meststoffen -dus ook blends- in de dagelijkse praktijk meer aandacht vraagt. In deze korte 

nieuwsbrief verwijzen we naar de website www.mineralemeststoffen.nl waar veel nuttige info 

over etikettering is te lezen. Dit onderwerp komt de volgende maanden zeker nog aan de orde. 

Zomer 2011 

  Het secretariaat van de N.V.B. reageert eerst weer op mails etc. vanaf begin augustus. Waar 

van toepassing wens ik u een goede vakantietijd en –besteding. 

 

Met vriendelijke groet,  N.V.B.  zaakwaarnemer 

     E.F.B.A. president 

Maarten J Brand   I.F.S.  Member of Council        nvbnb0711 


