
a se oo e aa de
van dierlijke mest 

Thema 
Nieuwe wetgeving stelt het verwerken van overschotten aan mest verplicht. Wat 
is de stand van zaken ten aanzien van de verwerkingstechnieken en innovatieve 
concepten? Hoe staat het met de regelgeving? Ontstaan er nieuwe kansen voor 
groen gas uit mest? Welke kansen zijn er voor Gelderse bedrijven?
Deze onderwerpen staan centraal op de werkconferentie Kansen voor verwaarden 
van dierlijke mest. De bijeenkomst is bestemd voor alle belanghebbenden op het 
gebied van mestverwerking en -verwaarding (overheden, bedrijven, organisaties, 
kennisinstellingen, etc).

Aanmelden
Voor de bijeenkomst (en eventueel de rondleiding, zie programma) kunt u zich 
aanmelden door een email met uw naam en verdere adresgegevens te sturen aan: 
aanmelden@goudvoorgroenlo.nl. Geef aub aan of u wil deelnemen aan de 

rondleiding over proefboerderij De Marke (12.00 -12.45 uur). Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Posters
We bieden u graag de gelegenheid uw onderzoek of innovatie op het gebied van mestverwerking door middel van een poster 
onder de aandacht te brengen. De poster mag maximaal de volgende afmetingen hebben: 60x85 (bxh).

Organisatie
Het symposium wordt georganiseerd door de Community of Practice Goud voor Groenlo in samenwerking met de CAH 
Vilentum en de provincie Gelderland. Deze activiteit maakt deel uit van het Gelders kennisprogramma “Leren voor Duurzame 
Ontwikkeling” van de provincie Gelderland.

 
Over de CoP
De community of practice Goud voor Groenlo stimuleert de uitwisseling van kennis en ervaring tussen Gelderse bedrijven, 
overheden en (kennis)instellingen die werken aan duurzame energie uit mest en biomassa. Het doel is het stimuleren van 
de ontwikkeling van innovaties en nieuwe bedrijvigheid. De CoP wil daarmee een bijdrage leveren aan het oplossen van de 
mestproblematiek en de productiekosten van biogas uit mest verlagen. Meer informatie hierover vindt u op
www.goudvoorgroenlo.nl.

Datum
28 maart van 13.00 tot 17.30 uur

Locatie Proefboerderij De Marke, 
Roessinkweg 2 7255PC Hengelo

Informatie en contact
dr. Hayo C.J. Canter Cremers,
06 23 24 69 63

Aanmelden
aanmelden@goudvoorgroenlo.nl

Programma

Aanvang

12.00 u Rondleiding op De Marke
13.00  Welkom Gijs van Selm (voorzitter Stichting Biomassa)
13.10  Annemiek Traag (Gedeputeerde provincie Gelderland)

Kansen voor groene innovatie en Gelderse bedrijven
13.30  Oscar Schouman (Alterra, Wageningen UR)

Mestverwerkingstechnieken, nu en over drie jaar
13.50  Auke Jan Veenstra (stichting Groen Gas Nederland)

De toekomst van biogasproductie uit mest
14.10  Harm Smits (Ministerie Economische Zaken)

Het mestbeleid in volle glorie
14.30 Pauze

14.45  Hans van den Boom (RABO Bank):
Mestverwerkingsinitiatieven en fi nanciering 

15.10  Wilbert Menkveld (Nijhuis Water Technology:)
Verwaarding van mestmineralen met Geniaal concept

15.20  Carel de Vries (CdV projecten):
De Vruchtbare Kringloop

15.30  Paul Bleumink (Provincie Gelderland)
Het meerjarenprogramma BIC ON 

15.40 Pauze
16.00 Discussie in kleine groepen
17.00 Plenaire terugkoppeling
17.25 Afsluiting
17.30 Borrel
18.00 Einde


