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Agenda

• Wie zijn we

• Doelen 

• Onze aanpak

• Resultaten tot nu toe
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Doelen

Ontwikkelen en toepassen van 

maatregelen voor:

• Minder ammoniakemissie 

• Betere waterkwaliteit

• Vermindering bodemdaling

Kennis opdoen voor praktische 
bedrijfsmaatregelen voor verdere 
verbetering van minerale efficiëntie, zoals 
rondom werking bodem, draagkracht en 
bodemdaling en efficiënter werken ook 
qua kringloop.

Ik met mijn bedrijf wil 
optimaliseren, bijdragen aan de 
kringloop. Eiwitverliezen daarin 
naar beneden breng. Dus ook 
de ammoniakuitstoot. Daarbij 
vind ik het interessant om te 
kijken naar waterkwaliteit en 
bodem. Ik weet zeker dat er op mineralengebied nog 

veel te halen valt maar hoe vullen we dat in?

Na 8 jaar Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen en de 

Haeck gedaan te hebben, denk ik dat ik al veel weet 

over ammoniak emissie. De vertaalslag naar de praktijk 

sluit daar mooi op aan.
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Aanpak

• WP1: onderzoek

• WP2: praktijk

• WP3: borgen en belonen
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Enkele resultaten tot nu toe...

• 100 deelnemers aan de slag met 
maatregelen 

– Drijfmest met water

– Juiste moment van bemesting

– Voer met minder ruw eiwit

– Later maaien

– Minder jongvee

– Meer beweiden 

Enkele resultaten tot nu toe...

Effect mestverdunning op N-benutting,

grasopbrengst
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Enkele resultaten tot nu toe...

Komende periode...

• Deelnemers verder aan de slag met kansrijke 

maatregelen uit onderzoek. Resultaten volgen met 

Kringloopwijzer;

NH3 reductie via het voerspoor is hierbij een 

belangrijk aandachtspunt !

• Specifiek voor Utrecht: mestaanwending grasland 

op basis van bodemtemperatuur (sensoren);

• Opstarten pilots voor gebiedsgerichte aanpak

• Verkennen opnemen maatregelen Proeftuin in 

(regionale) ketenprogramma’s
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Op de hoogte blijven?

• Kijk op: www.proeftuinveenweiden.nl

• Aanmelden voor de nieuwsbrief

• Volg ons op Twitter: @ProeftuinVW

• Bezoek aan een van de pilotbedrijven

• Bezoek aan een thema-sessie

Vragen?

http://www.proeftuinveenweiden.nl/

