Brûsplak

Veldbijeenkomst en start campagne
Grutsk op ús greidefûgels

RÛGE DONG
(RUIGE MEST)

24 mei
13:30 - 16:15 uur

•

Rûge dong
(ruige mest)

Wat is de invloed van ‘rûge dong’ oftewel ruige mest op de bodem en het bodemleven
en wat is het belang en de meerwaarde van ruige mest in het weidevogelbeheer?
• Wat is het resultaat van verschillende hoeveelheden qua bemesting?
• Wat zie je hiervan terug in het bodemleven en wat is het effect daarvan op de vegetatiestructuur?
Deze en nog veel meer vragen komen aan bod tijdens deze veldbijeenkomst die we samen
met het initiatief Grutsk op ús greidefûgels organiseren.

Uitnodiging Brûsplakbijeenkomst
‘Rûge dong, de meerwaarde voor bodem en weidevogels’
dinsdag 24 mei 13.30 – 16.15 (veldbijeenkomst)
>>

Aan het woord komen:
Marten de Jong - melkveehouder in Baaium en vandaag onze gastheer
Marten vertelt vanuit zijn praktijkervaring over het gebruik van ruige mest om op zijn percelen weidevogels
te helpen om de kuikens vliegvlug te laten worden.
Jeroen Onrust - wetenschapper en onderzoeker wormen aan de RUG
Jeroen neemt de deelnemers mee het veld in en laat de deelnemers kennismaken en zien wat verschillende
bemestingsvormen betekenen voor het bodemleven.
Anne Jansma - inhoudelijk specialist bij Living Lab Fryslân
Anne gaat met een groep(je) het veld in en vertelt over de vegetatie en insecten in relatie tot de verschillende
bemestingsvormen.
Douwe Hoogland - gedeputeerde Provinsje Fryslân
In de portefeuille van Douwe zit o.a.: Natuur, biodiversiteit, bodem, water en veenweide. Douwe vertelt
over de waarde die de provinsje Fryslân hecht aan dit thema en haar actie (middels o.a. Grutsk op ús greidefûgels) hierin.

Tijdens deze bijeenkomst is er voldoende tijd voor het stellen
van vragen en het voeren van een inhoudelijke dialoog.
Voor wie?
Bent u boer, beleidsmaker of elders werkzaam in de keten?
Dan bent u van harte welkom om aan te sluiten.

Brûsplak
sessie 1|3

Locatie:
Alde Bayumerdyk 4

Programma 24 mei

RÛGE DONG
VERANDEREND
(RUIGE MEST)

13:30

Opening en start programma Living Lab Fryslân
Door: Anne Jansma, inhoudelijk adviseur

13:40

Presentatie Marten de Jong
Melkveehouder en gastheer vandaag

8841 KE Baaium

BELEID IN DE
AGRO-FOOD
SECTOR

9 december

13:50

Grutsk op ús greidefûgels, thema: Rûge dong
Door: Henk de Jong, projectleider

14:00

Het veld in!
De groep wordt verdeeld en halverwege vindt een wisseling van begeleiders / sprekers plaats.
Groep onder begeleiding van Jeroen Onrust (richt zich met name op het ondergrondse bodemleven)
Groep onder begeleiding van Anne Jansma (richt zich met name op het bovengrondse bodemleven)

16:00

Einde veldexcursies

16:05

Douwe Hoogland, gedeputeerde provinsje Fryslân
Missie, visie en actiepunten van de provincie. Grutsk op ús greidefûgels

16:15

Sluiting officiële deel, hapje en drankje staan klaar

16:45

Einde bijeenkomst

Aanmelden
Meld je uiterlijk 19 mei a.s. hier aan
Vragen
Vragen? Neem contact op via info@livinglabfryslan.frl

De campagne ‘Doch ris rûch’ is in volle gang...

Dit jaar staat het thema rûge dong, oftewel ruige mest centraal.

