
Aanmelden

We vinden het fijn om te weten of 
je komt. Geef dit door via de knop 
hiernaast.

Innovatieprogramma 
mesttoediening

Uitnodiging 

Demo ‘Bemest op z’n Best’ 
Datum 15 maart 2022*
Tijd 12.30 – 16.00 uur
Locatie demoveld van De Marke 

De overheid zet de komende jaren fors in op het terugdringen 
van ammoniakemissie. Tegen deze achtergrond is het 
programma Bemest op z’n Best opgestart. Het doel is een 
halvering van de ammoniakemissie ten opzichte van de huidige 
emissieniveaus. Op 15 maart* vindt de eerste demo van het 
programma plaats.

De focus van het programma ligt op het ontwikkelen van technische verbeteringen 
bij machines en het verbeteren van de werkwijze bij de toediening van mest. Ideeën 
worden opgehaald uit de praktijk en samen met de belanghebbenden en specialisten 
getoetst. Bemest op z’n Best richt zich vooral op grasland. Het accent ligt dus op de 
melkveehouderij. Daarbij focust het programma zich op de machinale mesttoediening.

Demo’s
Een belangrijk onderdeel van het toetsen van innovaties zijn demo’s. Tijdens deze eerste 
demo laten we zien hoe telers en loonwerkers - zonder grote ingrepen of investeringen -  
al op korte termijn flinke winst kunnen boeken als het gaat om de uitstoot van ammoniak. 

Daarnaast wordt ingegaan op de principes van ammoniakreductie en wat gebruikers 
tijdens de bemesting zelf kunnen doen.

We hebben voorafgaand aan de demo al een aantal proeven op locatie gedaan en 
bekijken op deze middag de resultaten hiervan. 

Programma
12.30 uur: ontvangst met broodje 
bal, melk, koffie en thee

13.00 uur: start programma
- Uitleg Bemest op z’n Best 
- Belang en de principes van  

reductie NH3
- Uitleg demo

13.45 uur: naar buiten
- Uitleg resultaat eerdere toediening 
- Demo mesttoediening

15.30 uur: afsluiting met hapje 
en drankje

Locatie
Het demoveld van De Marke ligt op de 
hoek Aaltenseweg - Varsselsestraat op 
de grens van de gemeenten Hengelo 
en Zelhem. 

Navigeren op Aaltenseweg 19, Hengelo 
Gld of Varsselsestraat 11, Zelhem.

Je wordt ontvangen in een feesttent.

*Mogelijk schuift deze demo door naar 22 maart 

in verband met de weersomstandigheden. 

Hiervan houden we je op de hoogte via de site 

(en via e-mail als je je aangemeld hebt).

www.bemestopznbest.nl

https://www.verantwoordeveehouderij.nl/nl/bemestopznbest.htm
mailto:innovatiemestaanwending@wur.nl
mailto:innovatiemestaanwending@wur.nl
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