
      Uitnodiging praktijkbijeenkomst  
 

‘Sturen met organische stof in de Veenkoloniën’ 
– rol van mest- en reststoffen -  

 
Geachte akkerbouwer, beste projectdeelnemer of geïnteresseerde,  

 
In Drenthe en Groningen wordt door verschillende groepen akkerbouwers hard gewerkt 
aan verbetering van de bodemkwaliteit, een steeds belangrijker onderdeel van de 
bedrijfsvoering. Ervaringen van collega’s en kennis van experts komen samen op de 
praktijkbijeenkomst ‘Sturen met organische stof’.   
 
U verdiept uw kennis op thema’s als:  Welke rol spelen organische mest- en reststoffen 
bij bodemkwaliteit? Welke tools kan je benutten? Hoe creëer je ruimte voor voldoende 
aanvoer van OS? Welk product past? Wat betekent dat voor de aanvoer van nutriënten? 
Met welke ontwikkelingen moet je rekeningen houden (EU, KRW, GLB)? Wat leveren 
concrete maatregelen op en leg je de focus op het systeem of op symptomen?    
 
De bijeenkomst wordt georganiseerd door Louis Bolk Instituut (PNW Sturen met 
organische stof in de veenkoloniën) en Nutriënten Management Instituut (PNW Toolkit 
sluiten van regionale mineralenkringlopen). In deze projecten staat bodemkwaliteit 
centraal en is nadrukkelijk aandacht voor de rol van organische stof en het sluiten van 
organische stofstromen.   

 
De bijeenkomst vindt plaats op donderdagochtend 19 februari a.s. vanaf 

9.30 uur tot 13:00 in 
Cafe-Restaurant Wielens,  Dorpsstraat 19, 7846 AS Noord Sleen.  

 
Programma: 
  9.30 Ontvangst met koffie/thee 
  9.45 Opening door Marleen Zanen, LBI 
10.00 Sturen op kwaliteit van compost – interactief -,  Leen Janmaat, LBI  
10:30  OS tool sluiten van regionale mineralenkringlopen, Martien de Haas, NMI  
11.00 Pauze 
11.15 Nieuwe ontwikkelingen, Arnout Venekamp, Provincie Drenthe  
11.35 Vanggewassen – systeemaanpak of symptoombestrijding? , Marleen Zanen  
12:00  Afsluiting  
 
Aansluitend is er een lunch met soep en broodjes. Graag aanmelden vóór 16 
februari, via een email naar: m.zanen@louisbolk.nl , of tel. 06-52164042. Geef a.u.b. 
aan of u blijft lunchen.  

 
Vriendelijke groet, ook namen Martien de Haas (NMI) en we zien u graag op 19 februari!  

 
Marleen Zanen 
Louis Bolk Instituut 

          
 

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.  


