
 

Kom naar het Farmers’ Café over drainage en verzilting! 
 
Verzilting van water en bodem kan een schadelijke invloed hebben op het gewas en op de 
structuur van de grond. In de praktijk is er nog weinig bekend over het verschijnsel en 
over de gevolgen voor de land- en tuinbouw. 
  
Door de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te meten krijgen we meer zicht op de 
mate waarin verzilting langs de noordelijke kust een rol optreedt. Het project Boeren Meten 
Water helpt bij het verzamelen van meetresultaten. Tegelijkertijd roepen de metingen ook 
weer nieuwe vragen op. Wat is de invloed van (her)drainage van de grond? Werk je met 
tussendrainage misschien juist verzilting in de hand? Op welke wijze wordt de bodem 
beïnvloed door zout? 
 

Salfar en het project Boeren Meten Water en hun partners nodigen u van harte uit voor een 
Farmers’ Café over het onderwerp verzilting en drainage. 
  
Het Farmers’ Café wordt gehouden op maandagavond 4 april bij SPNA Kollumerwaard, 
Hooge Zuidwal 1, 9853 TJ Munnekezijl.  

 
Programma 
19:00 uur OPTIONEEL: rondleiding langs de verziltingsproefvelden bij SPNA.  
19:30 uur Start programma. Welkom door Boeren Meten Water-projectleider Tjeerd 

Hoekstra (LTO Noord).  
19:35 uur Toelichting op de verziltingsproeven door Henk Westerhof (SPNA). 
19:45 uur Verzilting, de onzichtbare invloed op water én bodem.  

Introductie door Peter Prins, Kennismakelaar Zoet-Zout Knooppunt Noord-
Nederland. 

19:55 uur Her(drainage) in de kuststrook. Waar doen we verstandig aan?  
 Inleiding door drainage-expert Klaas Kooistra.  
20:10 uur Vragen  
20:20 uur Afsluiting plenaire deel, verplaatsen naar ronde tafels. 
20:25 uur Groepsgesprekken van ieder 20 min rond drainage (Klaas Kooistra), impact 

zout op bodems (Peter Prins) en toepasbaarheid inzichten AquaPin bij 
ontwerp drainage (Jouke Velstra, Acacia Water). 

 Er worden 3 groepen gevormd. De groepen roteren.  
21:30 uur Afsluiting door Tjeerd Hoekstra, gevolgd door drankje en hapje. 
22:00 uur Einde bijeenkomst 
 
Aanmelden 
Wilt u bij deze leerzame avond zijn? Geef u dan op door een mail te sturen naar Minou  
Hegge, mhegge@ltonoord.nl.  
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