Uitnodiging voor bijeenkomst en veldbezoek
Vijf jaar uitmijning voor natuurontwikkeling: voorlopige resultaten
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

woensdag 18 juni 2014
14.00 – 17.00 uur
Staatsbosbeheer, Oosterweg 4, 9333PL Langelo (bij Norg in Noord Drenthe)

Dit jaar is het 5e (en in principe laatste) jaar
van een meerjarig praktijkexperiment, waarin
de mogelijkheden van fosfaatuitmijning worden
onderzocht in een beekdal van het
Oostervoortse Diep tussen Norg en Roden. De
gronden in het gebied waren tot enige jaren
geleden in gebruik voor de landbouw, maar
hebben nu een natuurbestemming. Uitmijning
is een bijzondere vorm van verschraling,
waarbij fosfaat gericht onttrokken wordt uit de
bodem door het telen van een gewas (hier:
gras) zonder bemesting met fosfaat, maar met
bemesting van kali en/of stikstof.
Op een aantal proefplotjes in het gebied wordt
het effect van uitmijning sinds 2010 vergeleken
met verschralen en plaggen. Het praktijkexperiment is bedoeld om in het gebied van 75
hectare ervaring op te doen met uitmijning, die

in samenwerking tussen Staatsbosbeheer en
een melkveehouder wordt uitgevoerd. Het
project wordt gesubsidieerd door SKB
(www.skbodem.nl) en de Provincie Drenthe.
Graag willen we u uitnodigen om te laten zien
waar we mee bezig zijn en om de resultaten
van het uitmijnen aan u te presenteren.
Daarnaast willen we dit jaar in het bijzonder
aandacht besteden aan de bestemming van
het maaisel. Voor een deel wordt dit ingezet
als ruwvoer voor jongvee en melkkoeien, en
voor een deel wordt het afgevoerd naar een
vergister voor het opwekken van groene
energie in de vorm van biogas. Zo is er dus
sprake van samenwerking tussen landbouw en
natuur en wordt het fosfaat (en andere
nutriënten) in de (regionale) kringloop
gehouden.

Programma:
14.00

Opening en welkom

14.05

Toelichting op het project over uitmijning, met aandacht voor de volgende aspecten
- ontwikkeling fosfaattoestand
- ontwikkeling vegetatie
- kwaliteit en bestemming maaisel

15.00

Discussie

15.30

Veldbezoek, waarbij een aantal van de proefplotjes in het gebied bezocht worden en waarbij
we de effecten van uitmijnen op uiteenlopende locaties in het veld kunnen bekijken

17.00

Sluiting

Aanmelding s.v.p. vóór 13 juni via nmi@nmi-agro.nl
Voor meer informatie zie: http://www.skbodem.nl/project/9
of neem contact op met romke.postma@nmi-agro.nl, 06 – 460 207 76

