
Schuurbijeenkomst  
en bezoek demovelden 
Optimalisering mest- en nutriëntenbenutting Flevoland



Dinsdag 24 augustus van 13.30 tot 
16.00 uur organiseert het Actieplan 
Bodem en Water in samenwerking met 
meerdere projectpartners een schuur- en 
veldbijeenkomst op een gemengd bedrijf 
aan de Spieringweg 4 in Dronten. De 
bijeenkomst staat in het teken van de 
optimalisering van mest- en nutriënten-
benutting in Flevoland.

Gebruik van dierlijke mest is interessant 
voor aanvoer nutriënten en bodem-
verbetering met organische stof. Het 
juiste moment van toepassen en de juiste 
dosering bepalen het rendement en de 
efficiëntie in benutting van nutriënten. 
Daarnaast zijn de mogelijkheden om 
stikstof beter te benutten in uw teelt-
systeem van belang: hoe zijn de voor-
raden beter te beheren en behouden? 
Momenteel lopen er verschillende 
projecten en praktijkonderzoeken in 
Flevoland waarin gekeken wordt welke 
technieken en strategieën potentie 
hebben en praktische uitvoerbaar zijn. 

Om u een overzicht en een inkijkje te 
geven in welke projecten, demovelden en 
onderzoeken gaande zijn, organiseren 
we een schuurbijeenkomst op een 
gemengd bedrijf en brengen daar een 
bezoek aan twee demovelden. 

Aan bod komen o.a.:
1.  Precisiebemesting in de (poot)

aardappelteelt met perspectief in de 
(consumptie)aardappelteelt om de 
dosis drijfmest te verlagen (op basis 
van resultaten uit het 1e jaar).

2.  Verschillende en gefaseerde 
doseringen mest in de maïsteelt en 
verdunde mest in grasland (inclusief 
bezoek demovelden).

3.  Beter benutten van stikstof op basis 
van bodemmetingen na de oogst van 
Flevolandse percelen. 

4.  Andere projecten die lopen, zoals 
bodem en kringlopen op het bedrijf. 

We vertellen u over de eerste resultaten, 
daarbij krijgt u de gelegenheid vragen te 
stellen en kennis op te doen. We horen 
ook graag uw input om samen te blijven 
werken aan het vraagstuk rondom betere 
benutting nutriënten in de provincie 
Flevoland. We sluiten de middag af met 
een borrel. 

Deze bijeenkomst wordt in aansluiting 
met coronamaatregelen georganiseerd.

Voor meer informatie en inschrijving: www.bodemenwaterflevoland.nl


