
   

 

                                                                Nieuwsbrief 1 2020 

 
 
 

 
Geachte veehouder, 

 

In deze nieuwsbrief willen u infomeren over actualiteiten rondom de Groene Weide Meststof (GWM). 
We gaan het 3e jaar van het project in, dit jaar is er voldoende ruimte voor deelname. Veehouders die 

in 2019 GWM hebben afgenomen hebben via LTO inmiddels een e-mail gehad, hierin zit een link die u 
moet activeren voor verlenging 2020. Veehouders die in 2020 voor het eerst willen deelnemen zullen 

zich vooraf aan moeten melden.  

 
De GWM wordt uitgereden door loonbedrijf Groot Zevert uit Beltrum en Bosch BV uit Hengelo Gld. De 

bemesters zijn afgelopen winter verder doorontwikkeld, zo is er een speciale bolle schijf geplaatst die 
een smallere maar wel diepere geul maakt dan vorig jaar. Hierdoor wordt de GWM beter opgenomen 

in de grond en wordt de emissie tijdens bemesten sterk teruggedrongen. Ook de Groene Weide 
Meststof is verder door ontwikkeld en beter afgestemd op de behoefte van de plant.  

 

Geïnteresseerd  
Bent u geïnteresseerd in het gebruik van de GWM op uw bedrijf, mail dan naar het GWM-emailadres 

het aantal Ha’s dat u wilt bemesten en hoeveel kg zuivere stikstof per ha u wilt bemesten. Bemesting 
is alleen mogelijk vanaf 10 ha per keer bemesten.  

 

 
Aanmelden vrijstelling ministerie 

Gaat u in 2020 voor het eerst gebruik maken van de Groene Weide Meststof, dan dient u zich hiervoor 
aan te melden voordat bemest wordt! Deze aanmelding geeft u de vrijstelling van het ministerie om 

de Groene Weide Meststof als kunstmest te gebruiken. Dit kan via 
www.kunstmestvrijeachterhoek.nl/aanmelden het aanmeldformulier is beveiligd met een wachtwoord: 
groeneweidemeststof  

 

Bemestingsadvies  
Binnenkort volgt meer informatie, mocht u nu al vragen hebben, dan kunt u een email sturen. 

 

Vragen per e-mail kunt u stellen via: groeneweidemeststof@forfarmers.eu  
Telefoonnummer: 088-024 8017 

Indien u Marco Hol coördinator GWM niet direct kunt bereiken, kunt u contact opnemen met de 
klantenservice Plant van ForFarmers: 088 – 024 8040. 

 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet,  
 

Groene Weide Meststof Team   

http://www.kunstmestvrijeachterhoek.nl/aanmelden
mailto:groeneweidemeststof@forfarmers.eu


 
Aanmelden voor de vrijstelling bij het ministerie  

 
Aanmeld site: www.kunstmestvrijeachterhoek.nl/aanmelden 
 
Wachtwoord: groeneweidemeststof 
 
 

Bestel telefoonnummer GWM: 06 533 138 51  
Of  

e-mail naar   Joris@groot-zevert.nl  
 
 

Vragen over Groene Weide Meststof 

 
groeneweidemeststof@forfarmers.eu 
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