
 
 

28 maart 2013 van 10 - 15 uur bij 
Dairy Campus te Leeuwarden 

 
 “De waarde van mest” 

 
Dairy Campus organiseert samen met de Nederlandse Vereniging voor 
Weide- en Voederbouw (NVWV) een themabijeenkomst over de waarde van 
mest. ‘s Morgens zal in enkele verhalen worden uitgelegd hoe mest in de 
bodem werkt, welke veranderingen er in de mest optreden bij bewerking en 
vergisting en hoe de plant de verschillende vormen van mest benut. ’s 
Middags is er volop gelegenheid om op het proefbedrijf verschillende vormen 
van mest bewerking en -verwerking in de praktijk te zien en om extra 
informatie daarover te krijgen.  
 
Al lange tijd onderkennen we de waarde van mest als voedingsstof voor 
bodemleven en plantengroei. We ontdekken echter ook andere toepassingen 
van mest als energieleverancier en groeimedium van bijv. eendenkroos en 
algen. Bovendien dwingt het overschot aan mest in Nederland ons te 
innoveren op afzet in de akkerbouw en het buitenland.  
 
Op deze dag maakt u kennis met verschillende mestinnovaties en ontvangt u 
meer achtergrondinformatie over bewerkings- en verwerkingsmogelijkheden 
van mest en hoe de producten die daarbij ontstaan op een bedrijf tot waarde 
gebracht kunnen worden. 

 
 

Datum: 28 maart 2013 van 10 tot ca. 15 uur op Dairy Campus, 
Boksumerdyk 11, 9084 AA Leeuwarden. Tel. 058-2167592 
Routebeschrijving 
 
 
 
De kosten van deze dag, incl. lunch bedragen € 10,00. Dit bedrag 
graag gepast ter plekke contant betalen.  
 

 

 

 

http://www.dairycampus.wur.nl/NL/Contact/Routebeschrijving/
http://www.dairycampus.wur.nl/NL/Contact/Routebeschrijving/


Programma: 
 
Welkom 
10:15 uur Welkom door Jeroen Nolles, voorzitter NVWV 
 
Kennis opbouwen 

• 10:30 uur. Start van themabijeenkomst “De waarde van mest”. 
Opening door dagvoorzitter Frank Lenssinck (Dairy Campus). 

• 10:40 uur. Welk effect heeft mest op de bodem: nutriënten, 
organische stof, bodemleven en uitspoeling: Nick van Eekeren (Louis 
Bolk Instituut).  

• 11:05 uur. Mestbewerking: welke eigenschappen in de mest 
veranderen, wat zijn daarvan de consequenties: Nico Verdoes 
(Livestock Research). 

• 11:30 uur. Toepassing van mestbewerkingsproducten binnen bedrijf: 
Koos Verloop (Plant Research International). 

• 11:55 uur. Voorzet voor de discussie over ‘Dilemma’s rondom mest’ 
door Jeanette Brandsma (LTO Noord)  

• gevolgd door een plenaire discussie over de ‘Consequenties voor het 
bedrijf’ onder leiding van dagvoorzitter.  

 
Kennissen ontmoeten 

• 12.30 -13:15 uur. Lunch 
 
Kennis uitwisselen 

• 13:15 uur. Mestinnovaties in de praktijk. In een carrousel gaan we het 
proefbedrijf rond met stops bij vier thema’s:  

o Mestraffinage: Sietze van der Velde (Oosterhof Holman), Peter 
ten Haken (Livestock Research); 

o Mestvergisting: Koos Verloop (PRI), Menno Nieuwhof (Livestock 
Research); 

o Beddingmaster (composteren van dikke fractie uit mest tot een 
exportabel product): Klaas Johannes de Vries (VT Products), Jan 
Boonstra (Livestock Research); 

o Mestverwerking met algenvijver: Pierre Hakkesteegt 
(Algeacom), Roelof Schipperus (PPO-AGV/ Acrres). 

 
• Ca. 15:00 uur Einde van programma. 

 
Kenniskring 

• Ca. 15:15 uur Aansluitend op de themadag is er nog een korte 
ledenvergadering van de NVWV. Ook alle andere aanwezigen zijn 
welkom om deze vergadering bij te wonen. De agenda en stukken voor 
deze ledenvergadering worden naar alle NVWV leden gestuurd. 

 
 
In verband met de catering en andere voorbereidingen verzoek ik u 
om via de email, uiterlijk op 21 maart, door te geven of u aanwezig 
zult zijn en gebruik wilt maken van de lunch, met vermelding van uw 
naam en organisatie waar u werkt. Email: eke.folkerts@wur.nl 
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