Uitnodiging
Regionale netwerkbijeenkomst
mestverwaarding
Uitwisseling over lopende inititiatieven, technieken en uitdagingen in de komende jaren

Geachte relatie,
Dierlijke mest is voor veel veehouders al jaren een financieel probleem. De waarde van mest,
als bron van organische en minerale meststoffen en energie, raakt daardoor uit beeld. De
verwerkingsplicht in combinatie met de lage prijzen voor vlees en melk maken het probleem
acuut voor veel ondernemers. Tegelijkertijd zijn er ook signalen dat de kostprijs van
verwerking (ondanks hogere verwerkingspercentages) stabiliseert, vooral in Zuid-Nederland
waar inmiddels diverse grote verwerkingsinitiatieven zijn gerealiseerd.
In Oost-Nederland volgen in de komende twee jaar naar verwachting ook de nodige
vergistings- en verwerkingsinstallaties. Volop bedrijvigheid aan de kant van mestbe- en
verwerkers dus. Is er noodzaak voor meer? En wat te denken van andere uitdagingen zoals
methaan- en ammoniakemissies op de veebedrijven? Hoe ziet de toekomst voor
mestvergisting eruit?
Tijd om eens te inventariseren wat er in en om de regio Noord-Veluwe op vlak van
mestverwaarding speelt en welke behoefte aan ontwikkeling van nieuwe oplossingen zich
voordoet. Wij nodigen u dan ook van harte uit om deel te nemen aan de regionale
netwerkbijeenkomst en bij te dragen aan de uitwisseling. Op de volgende pagina treft u het
programma aan.
Datum en tijdstip: donderdag 14 april 15:00 – 17:30
Locatie: Villa Vennendal – Vennenpad 5, 8072 PX Nunspeet
Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV), een programma van de
noordveluwse gemeenten, is al een aantal jaren actief in het ondersteunen van
mestverwaarding en groene kringlopen in de regio. Onze inzet richt zich vooral op duurzame
energie (vergisting), productie van hoogwaardige meststoffen en vermindering van emissies
en transport. Ook in de komende jaren willen wij initiatieven op dit vlak ondersteunen. Deze
netwerkbijeenkomst benutten wij om van u te horen hoe we dat het beste kunnen doen.
U kunt zich aanmelden voor deelname via info@igev.nl onder vermelding van uw naam,
organisatie/bedrijf en vestigingsplaats. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Met vriendelijke groet,
Simon Miske
IGEV – Regio Noord-Veluwe

Programma
15:00 Inloop / ontvangst met koffie en thee
15:30 Opening en inleiding over trends in de mestmarkt en mestverwaardingsconcepten
Dagvoorzitter/gespreksleider Ben Jeroense
15:45 Initiatiefnemers / ontwikkelaars aan het woord
3 korte presentaties met vragenronde:
- Jan Dekker (loonbedrijf Dekker Putten) – uitbreiding covergister met
digestaat/mestbehandeling
- Michiel van Beek (IGEV) – onderzoek naar biogashub Putten en/of doorstart
covergister Volenbekerweg Putten
- Kees Kroes (Kroes Kringloopoptimalisatie) – business cases voor mestverwaarding
op boerderijschaal+ met monovergisting en Woxajo/Memstill digestaatbehandeling
16:15 Pauze
16:35 Initiatiefnemers / ontwikkelaars aan het woord:
2 korte presentaties met vragenronde:
- Beerd Flier (Landbouwbedrijf B. Flier / KoeLand Innovatieve Veehouderij) –
demoproject KoeLand en resultaten met de mestscheidende vloer
- Annemarie van Leeuwen (CAH Vilentum) – onderzoeksproject mestraffinage ‘P weg,
organische stof erin’
17:00 Discussie over uitdagingen in de komende jaren en de inzet van de regionale
overheid
17:30 Borrel

