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Het project ‘Mineralenconcentraat op maat’ wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen en het 
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.   

 

 

Uitnodiging toelichting mineralenconcentraat (Amsul) 
 
 

Geachte heer, mevrouw, 
 

Vanuit de transitie naar duurzame landbouw ontstaan er perspectieven voor een andere invulling van 
bemesting. De toelating van mineralenconcentraat als duurzame kunstmestvervanger lijkt steeds 
kansrijker. Op donderdag 1 oktober bent u van harte welkom bij De Zevenster voor een bijeenkomst 
over mineralenconcentraat (Amsul). Wij willen u graag bijpraten over wat het is, welke ervaringen we 
hebben opgedaan met de productie ervan, de meerwaarde van mineralenconcentraat als duurzame 
kunstmestvervanger in de praktijk, en de kosten van mineralenconcentraat.  
 

Gezien de coronamaatregelen is besloten om te werken met kleine groepen. Bij overinschrijving 
organiseren we later op de middag een extra bijeenkomst. 

PROGRAMMA 

 Ontvangst door Teake Kuipers, De Zevenster 
 Wat is mineralenconcentraat door Sytze Waltje, DLV Advies 
 Praktijkervaringen met mineralenconcentraat bij melkveehouders door Ids van der Ploeg, DLV 

Advies 
 Kosten door Teake Kuipers, De Zevenster 
 Afsluiting door Teake Kuipers, De Zevenster 

DEELNAME 

Aanmelden voor de bijeenkomst is verplicht.  
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar s.smeets@dlvadvies.nl. 

DATUM EN LOCATIE 

Datum:  donderdag 1 oktober 
Tijd:   13.30 uur tot ca. 15.00 uur, eventueel extra bijeenkomst van 15.15 uur tot 16.30 uur 
Adres:   De Zevenster, Industrieweg 24-1, Noordhorn 
Parkeren: u kunt ter plaatse parkeren  

CORONAMAATREGELEN   

 De mogelijkheid om anderhalve meter afstand te houden wordt door De Zevenster gefaciliteerd. 

Geef elkaar de ruimte en wacht op elkaar om afstand te bewaren. 

 Bezoekers hebben de mogelijkheid de handen te desinfecteren tijdens de bijeenkomst. 

 Wij vragen alle bezoekers de volgende maatregelen te nemen: 

 Schud geen handen, beperk fysiek contact met anderen tijdens de bijeenkomst. 

 Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes. 

 Blijf thuis als u verkoudheidsklachten, verhoging of smaak- en/of geurverlies heeft. 

 
Met vriendelijke groet, 
De Zevenster en DLV Advies 


