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Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) is een onderzoeksinstelling voor de 
akkerbouw in Noord-Nederland. SPNA beschikt over twee proefboerderijen: Proefboerderij 
Kollumerwaard in Munnekezijl (132 ha lichte kleigrond, met zowel een gangbaar als een biologisch 
bouwplan) en Proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta (112 ha zware kleigrond, met een gangbaar 
en een omschakelend bouwplan). Meer informatie is lezen op www.spna.nl. 
 

Welkom bij deze nieuwsbrief 
Het winterseizoen heeft inmiddels zijn intrede gedaan, en veel veldwerkzaamheden voor dit seizoen 
zitten erop. Uitwerken van resultaten tot verslagen en het uitzetten van nieuw onderzoek voor het 
komende seizoen zijn aan de orde van de dag. Tijdens het vergaderseizoen zullen we terugkijken op 
behaalde resultaten. Wilt u graag ook meer weten over behaalde resultaten, neem dan contact met ons 
op en wellicht dat we komend vergaderseizoen bij u een lezing kunnen verzorgen met 
onderzoeksresultaten van afgelopen seizoen.  
Als proefboerderijen zetten wij onze expertise graag in voor uitdagende vragen in de agrarische sector: 
het doen van praktijkonderzoek op het veld en het delen van ervaringen, vraagstukken en expertise in 
de agrarische setting in de regio! Heeft u hierover vragen of suggesties: neem gerust contact met ons 
op! Volg ons ook online via Twitter of Facebook! 

 
Open dagen en groenbemestersbijeenkomst 
Afgelopen zomer hebben we twee succesvolle open dagen en 
ook enkele excursies op de proefboerderijen mogen organiseren, 
waarbij we velen van u hebben mogen verwelkomen. Ook veel 
van onze opdrachtgevers waren bij deze open dagen, mede 
mogelijk gemaakt door Rabobank, aanwezig: onze dank 
daarvoor. De demonstraties Mechanische Onkruidbestrijding 
i.s.m. Delphy trok veel belangstellenden  en ook de diverse 
proefvelden waren weer onderwerp van gesprek. Nieuw dit 
seizoen was het brede aanbod van uien onderzoek. De 
groenbemesterdag 2017 op de Kollumerwaard eind oktober was 
geslaagd. Een interactieve dag met veel belangstelling uit het 
gebied. Een dagvullend programma zorgde voor veel informatie 
en discussie, zowel met de sprekers van het ochtendprogramma 
als ‘s middags, buiten op het veld. 
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UIKC Noord 
Op initiatief van Delphy, SPNA en noordelijke uientelers is het uien kennis en innovatiecentrum (UIKC) 
naar Noord-Nederland gehaald. Alle noordelijke uientelers zijn benaderd om participant te worden van 
dit initiatief, om op deze manier onafhankelijk, eigen 
onderzoek op te zetten naar knelpunten in de uienteelt in 
Noord-Nederland. Het afgelopen seizoen richtte het 
onderzoek zich met name op teeltvervroeging van zaaiuien. 
Dit onderzoek is op beide SPNA locaties uitgevoerd. De 
resultaten van deze onderzoeken zijn exclusief voor de 
participanten van het UIKC Noord. 
 
Er vindt op dit moment een inventarisatie onder de UIKC 
Noord participanten plaats om te bepalen welke thema’s er 
in 2018 bij de kop worden genomen. Bent u geïnteresseerd 
in participatie aan het UIKC, dan kunt u contact opnemen 
met Jaap van ’t Westeinde, westeinde@spna.nl.  
 
 

Bioconserven 
In navolging van 2016 hebben er zowel op Ebelsheerd als opde Kollumerwaard weer demo-veldjes 
gelegen voor de teelt van bio-conserven. De gewassen rode biet, courget, erwt, spinazie, pompoen, 
suikermaïs en sperzieboon stonden op het veld waarin de potentie van deze gewassen in het 
Noordelijke (bio-) bouwplan getest kon worden; wat zijn de mogelijkheden van onkruidbestrijding, 
opbrengstpotentie, zaai-omstandigheden en groeiverloop? In dit project wordt er samen met de groente 
verwerkende industrie uit het Zuiden (Laarakker Bio) getoetst of er uitbreiding van het teeltgebied van 
de verschillende industriegroenten kan plaatsvinden. Dit ter risico spreiding van de teelt, maar ook als 
mogelijk interessante verruiming van het Noordelijke bouwplan. Hierin wordt er samen met Delphy 
onderzocht wat de  (on-) mogelijkheden van dergelijke teelten zijn. 
 
 

Bokashi  
Eind augustus is de bokashi van rietmaaisel uit het 
Lauwersmeergebied verstrooid over een wintertarwe 
stoppel op de Kollumerwaard. De bult is in december 2016 
aangelegd (i.s.m. Staatsbosbeheer en Agriton), en bestaat 
uit rietmaaisel uit het Lauwersmeergebied, aangevuld met 
rundveedrijfmest en de andere benodigde bokashi-
ingrediënten. Het product was na maanden in de 
zuurstofloze slurf te hebben gezegen, van mooie structuur, 
droog en heel fijn en goed verstrooibaar. Voorafgaand aan 

het verstrooien hebben we de mogelijke bruinrot-verontreiniging van het product beoordeeld, als mede 
een eerste test naar de onkruiddruk van het gebruikte product. Deze resultaten waren goed, en dus is 
de bult uitgereden. Hierbij kan het nu beoordeeld worden op de bemestende waarde in de vervolgteelt.  
 
Op de Ebelsheerd wordt al 4 jaar een vergelijking uitgevoerd naar toepassing van compost en bokashi 
in vergelijking met onbehandeld. Dit onderzoek is opgezet in samenwerking met de gemeente Oldambt 
en Agriton. De uitkomsten van de eerste onderzoeksperiode (3 seizoenen) waren zeer hoopvol, vooral 
de verschillen in het organische stofgehalte waren heel positief. De tweede periode (3-6 jaar) wordt 
gefinancierd door Agriton en hier wordt vooral gekeken naar de invloed op het bodemleven. 
 

Planty Organic 
Ook het teelt seizoen 2017 van het project Planty Organic is na het rooien van de industrie-peen 
afgerond, waarna de balans van dit jaar weer kan worden opgemaakt. In dit project wordt al zes jaar 
geen dierlijke (of andere) bemesting van buiten het systeem aangevoerd. Één zesde van het project 
(totaal 5 ha) bestaat uit een perceel vlinderbloemigen, die als maaimeststof de winter over worden 
bewaard in kuilpakken en in het voorjaar als bemesting worden uitgereden over het land. Afgelopen 
seizoen zijn er in het project weer vergelijkbare opbrengsten gehaald van deze percelen als van de 
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regulier biologische percelen. Momenteel wordt er 
geanalyseerd hoe de verschillende mineralen dit seizoen 
beschikbaar waren/zijn in het systeem in de geoogste 
gewassen en de grond. Daarnaast wordt er een totale balans 
opgemaakt van de afgelopen 6 jaar, om te beoordelen wat er 
van het systeem geleerd kan worden en mogelijk een 
toepassing kan vinden in het reguliere akkerbouw systeem.  
 

 

 

Verzilting 
Een onderwerp dat ook hoog op onze agenda staat op het moment, is het doen van onderzoek onder 
verziltende omstandigheden: welke maatregelen kunnen er genomen worden om verzilting op een 
structurele manier tegen te gaan, en wat zijn de mogelijke bedreigingen en hun impact op de huidige 
bedrijfssystemen in de regio? Uitdagende vragen waarvoor wij als proefboerderij graag onze expertise 
inzetten.  
 

Biologische teelt Ebelsheerd 
Op de Ebelsheerd wordt vanaf dit jaar 25 hectare land omgeschakeld 
naar biologische landbouw, waarbij een groep enthousiaste 
akkerbouwers uit de omgeving van de Ebelsheerd (de 
klankbordgroep biologische landbouw) het proces van omschakeling 
van gangbare naar biologische akkerbouw op de proefboerderij 
volgen. Op dit moment is 25 hectare in omschakeling naar SKAL 
certificering. Het doel hiervan is dat de deelnemende ondernemers 
inzicht krijgen in de keuzes die gaandeweg het omschakelproces aan 
de orde komen. Hierbij valt te denken aan mechanisatie, 
bouwplan/gewasrotatie, inzet groenbemesters en regels omtrent 
bemesting en certificering. Dit kan de stap voor de deelnemers om 
zelf ook met biologische akkerbouw te beginnen vereenvoudigen.  
 
SPNA heeft een bouwplan voor ogen, waarin groenteteelt een 
belangrijke plaats gaat innemen. Hierbij is te denken aan conserven 
(spinazie, sperzieboon, doperwt), suikermaïs, pompoen, rode biet en 
uien. Daarnaast zal gras-klaver in het bouwplan worden opgenomen 
als rustgewas en het bouwplan wordt opgevuld met granen, zoals wintertarwe (baktarwe), spelt, haver 
of (brouw)gerst. In eerste instantie wordt ingezet op gewassen die zoveel mogelijk akkerbouwmatig 
kunnen worden geteeld en waarin voornamelijk mechanische onkruidbestrijding kan plaatsvinden.  
 

Even voorstellen: nieuwe voorzitter Aaltje Rispens 
Aan het begin van het jaar heeft Koos Bos het voorzitterschap van de stichting 
over gedragen aan mij, Aaltje Rispens. Ik woon in Kollumerpomp op een 
akkerbouwbedrijf. Mijn opleiding heb ik op de HLS in Groningen gevolgd in de 
akkerbouwrichting en de richting agrarische economie. In 1989 ben ik in met 
mijn ouders en echtgenoot in maatschap gegaan op het akkerbouwbedrijf met 
schapenhouderij. Daarnaast heb ik gewerkt als intercedente voor de agrarische 
sector bij Randstad Uitzendbureau, beleidsmedewerker bij de Agrarische 
Jongeren Friesland en ruim 12 jaren als dagelijks bestuurder bij Wetterskip 
Fryslân met waterbeheer in het landelijke gebied in portefeuille. In 1999 hebben 
mijn man en ik het bedrijf van mijn ouders overgenomen. Inmiddels vormen we 
een maatschap samen met onze zoon Jan. De percelen liggen aan beide kanten van de voormalige 
zeedijk rond de Lauwerszee. In 2015 hebben we een nieuwe tak toegevoegd aan het bedrijf door een 
kippenstal te bouwen voor het opfokken van leghennen. 
 
Ik vind het belangrijk dat voor ons als akkerbouwers op onafhankelijke wijze onderzoek plaatsvindt. De 
uitkomsten van onderzoek kunnen worden betrokken bij de keuzes op onze bedrijven. De 
omstandigheden qua bodem en weer zijn van invloed op de gewasopbrengsten, ziektedruk, 
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bodemleven, zodat de onderzoeksresultaten van de Kollumerwaard en/of Ebelsheerd beter aansluiten 
dan de resultaten uit bijvoorbeeld Zeeland of de polder. 
 
Als gevolg van politieke keuzes zijn er geen financiële middelen van Productschap Akkerbouw meer 
beschikbaar, zodat proefboerderijen vooral in de vorm van projecten werken met verschillende partners. 
Uitdaging is om representatief en onafhankelijk onderzoek te hebben en te houden. Hiervoor wil ik me 
als voorzitter inzetten. Toekomstgerichte vragen rond veranderende weersomstandigheden, 
verziltingseffecten, nieuwe rassen, andere teelten en teeltwijzes, mechanische onkruidbestrijding, 
innovaties enzovoort kunnen worden onderzocht  op de proefboerderijen en daarna worden vertaald 
naar het eigen bedrijf. 
 
Een proefbedrijf in de regio biedt kansen om (onderzoeks) vragen neer te leggen onder voor onze 
bedrijven vergelijkbare omstandigheden. Door korte lijnen  kunnen ondernemers ook zelf met vragen 
komen die voor hun relevant zijn. De landbouw in Noord Nederland is van groot belang. We zullen 
moeten blijven innoveren en ontwikkelen om dat ook in de toekomst zo te houden.   
SPNA wil voor u en de akkerbouw in Noord Nederland aan de slag! 
 

Even voorstellen: Rik Vink 
Goedendag allemaal! Mijn naam is Rik Vink en sinds afgelopen zomer 
ben ik in dienst als praktijkmedewerker op de Kollumerwaard. Ik ben 22 
jaar jong en kom uit Leens. Na een paar jaar als seizoen ondersteuning 
te hebben gewerkt bij o.a. het sorteren en de oogst, mag ik nu als vaste 
kracht aan de slag. Thuis ben ik veel in de moestuin te vinden en tuinieren 
is mijn hobby. Op het werk vind ik het leuk om buiten bezig te zijn, en 
afwisselend met trekker, schep of kruiwagen in het land te staan. Het doen 
van proefrooiingen in de aardappelen vind ik mooi om te doen. Afstellen 
van machines is soms nog lastig, hoe dit allemaal zit. Ik hoop hier steeds 
beter in te worden en het op den duur steeds meer zelf te doen. Het 
leukste aan op de proefboerderij werken is dat iedere dag anders is, en dat er veel verschillen de 
mensen rondlopen en nieuws meebrengen over zaken die op de proefboerderij spelen. 
 

  

Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw 

info@spna.nl 

www.spna.nl  
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