
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwsbrief voor leden en donateurs van de N.V.B.                 5 december 2006  
 
Beste leden en donateurs, 
Dit is de tweede nieuwsbrief in 2006. Opnieuw één brief voor leden en donateurs omdat 
beiden via de N.V.B. dezelfde doelstelling d.i. kwaliteitsbevordering van blenden op recept 
willen bereiken. Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op www.meststoffenblenders.nl. 
N.V.B.-bestuur 
Deze maand kunnen de leden zich uitspreken voor continuïteit in 2007 via het huidige bestuur 
dan wel een naar regio roulerende bestuursinvulling. Voor beide benaderingen zijn er bij het 
secretariaat van de N.V.B. suggesties binnengekomen. Het eerste en laatste woord is derhalve 
aan de leden. Er zal worden gestemd tijdens de jaarvergadering in januari 2007. 
N.V.B. keurmerk Meststoffen op Maat 
De negen ledenblenders, die in 2006 de implementatie hebben opgestart, doorlopen nu de 
diverse fases bij dit project. Sommige blenders waren via eerdere activiteiten al zo ver dat  
zij met een korte breefing van Raymond Ramselaar ( Schouten Advies Bureau) een forse stap 
konden maken. Andere blenders hebben een langere weg te gaan vanaf de allereerste stap aan 
de hand van het inmiddels ge-up-date modelhandboek. Steeds wordt nagegaan hoe zonder 
overbodige en/of bewerkelijke werkzaamheden de gewenste en vereiste kwaliteit bij dit keur-
merk kan worden bereikt. Intussen hebben de door de leden aangewezen deskundigen zich ge-
bogen over de eerste lijst met voor het keurmerk goedgekeurde meststofsamenstellingen.  
In december worden de beoordelingscriteria verder uitgewerkt. Daarna neemt de N.V.B. 
contact op met de resp. producenten. Voor reeds goedgekeurde samenstellingen om te borgen 
dat de kwaliteit constant blijft. Voor (nog) niet goedgekeurde samenstellingen om in overleg 
te bezien of  aan de genoemde bezwaren tegemoet kan worden gekomen. In januari komen de 
negen ledenblenders bij elkaar voor een uitgebreide evaluatie. Met enig optimisme is dan te 
verwachten dat het resultaat op dat moment tijdens de jaarvergadering kan worden door-
gegeven aan de  nog niet deelnemende N.V.B.leden. Een volgende stap kan dan zijn dat in 
2007 een tweede groep de implementatie opstart en de eerste groep met dit keurmerk naar 
buiten treedt. Verenigingen van blenders in diverse europese landen volgen onze activiteiten 
met grote belangstelling.  
Meststoffen en Blenden in Nederland 
Meerdere leden en ook het N.V.B.-secretariaat werden dit jaar geconfronteerd met het onder-
zoek veiligheid kunstmest (VROM,LNV,AID,VenW, etc.) Meerdere aspecten werden/worden 
onderzocht; de kwaliteit van typen kunstmest; de kwaliteit van veiligheidsinformatiebladen; 
de veiligheidsvoorzieningen bij de opslag; etc. De N.V.B. heeft als niet-producerende vereni-
ging als reactie gegeven dat de invulling van dit onderzoek via de Minerale Meststoffen Fede-
ratie zal lopen. De N.V.B. ziet zich uitsluitend betrokken bij specifieke vragen over blenden. 
Gelet de mogelijke consequenties voor opslag is een uitwisseling van ervaringen etc. denk-
baar. Overigens geeft de MMF een goed leesbare nieuwsbrief uit;  aanmelden is mogelijk via 
www.mineralemeststoffen.nl.        
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Blenden in Europa  
- om duidelijker aan te geven  waar de European Blenders Association (EBA) voor staat is 
besloten de naam te wijzigen in European Fertilizer Blenders Association (EFBA). De web-
site blijft ongewijzigd www. european-blenders.org. 
- de European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA) heeft een artikel laten schrijven 
over de mengmogelijkheden bij grondstoffen voor blendprodukten ( mengdriehoek).  
Deze uitwerking kan worden gezien als een update van de informatie verstrekt in het eerste 
handboek voor blenders van de EFBA ( eerder aan de leden/donateurs toegezonden). Deze 
update zal ook worden verwerkt in het tweede EFBA-handboek waaraan nu de laastste hand 
wordt gelegd. Met wat zoeken is dit engelstalige artikel ( the compatibility of fertilizer 
blending materials) te downloaden via www.efma.org. Desgevraagd is het ook via het 
N.V.B.secretariaat verkrijgbaar. Relevante informatie uit deze studie zal worden gebruikt bij 
de verdere uitwerking van het keurmerk. 
The International Fertiliser Society (IFS) organiseert periodiek voor haar leden interessante 
studiebijeenkomsten. Via de N.V.B.-website (actueel en archief) kunt u nagaan of er voor u 
iets bij is. Achteraf zijn teksten tegen kostprijs via het N.V.B.-secretariaat verkrijgbaar.  
 
Jaarvergadering 
De eerstvolgende jaarvergadering voor N.V.B.-leden is ingepland op dinsdag 23 januari 
2007 in Zwolle / 16.00 – 17.00 uur.  Hieraan voorafgaand is er van 14.30 tot 15.00 uur een 
vergadering van de leden die in 2006 de implementatie van het keurmerk opstartten. 
Wilt u deze middag alvast in  uw (nieuwe) jaaragenda vastleggen? 
 
Tot zover deze december nieuwsbrief. 
 
Met vriendelijke groet, 
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