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Afstand overbruggen 
Bij SPNA ontwikkelen we niet alleen kennis, we willen het ook graag delen. Gelukkig konden we dit jaar weer 

een groot aantal van u verwelkomen. Dit geeft veel positieve reuring. Maar ook van buiten de landbouw was 

er veel belangstelling. Deze zomer mochten wij diverse groepen aan burgers en beleidsmakers ontvangen. 

De rode draad hieruit: Veel van hen weten totaal niet wat er speelt en de meesten gaan naar huis met een 

(veel) positiever beeld van onze sector.  

Deze voorlichting kost tijd, maar geeft ook veel voldoening.  Maar het feit dat er nog maar zo weinig kennis 

onder ‘de burger’ is, is ook zorgelijk. Het is in het belang van de toekomst van de akkerbouw om hier met zijn 

allen aan te werken.  

Volgend jaar bestaat SPNA 50 jaar. Wat we gaan doen is nog niet bekend, maar bij het vieren van deze 

mijlpaal moet de relatie tussen de akkerbouw en de burger zeker een plek krijgen.  

Henk Westerhof 

 

Onderzoek: Terugblik groeiseizoen  

Afgelopen groeiseizoen was weer een 

groeiseizoen welke in de boeken terecht zal 

komen als een bijzonder seizoen. De laatste 

aardappels werden gepoot terwijl de eerste 

proefvelden al beoordeeld werden op opkomst. 

Bij de uien duurde het lang voordat de groei 

eindelijk op gang kwam. De waarnemingen liepen 

ook uiteen. Bij het ene perceel werd al ingezet op 

loofdood-moment, terwijl bij een ander object pas 

de eerste knol-aanzet werd gemeten. Een 

uitdaging om bij de verschillende onderzoeken de 

juiste beoordelingen op het juiste moment te 

doen. Dit jaar dus met een grote spreiding tussen 

de verschillende velden. 

Op Ebelsheerd waren er mooie verschillen te zien 

in de proefvelden vanwege een relatief ziek graan 

jaar. De opbrengst van het graan viel dit jaar 

tegen. De duistdruk in de praktijk en ook in de 

proefvelden was dit jaar extreem en laat nog maar 

eens zien dat dit probleemonkruid in het gebied 

voor de nodige uitdagingen zorgt.  

Vanuit BO-Akkerbouw ligt er een interesante 

proef op EH om te onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn om met een beperkt middelen 

pakket de duist de baas te blijven.  

Inmiddels zijn alle proefvelden in koolzaad, 

wintergerst en wintertarwe alweer gezaaid. 

Komende tijd ligt de nadruk op het uitwerken van 

de resultaten van de proefvelden 2020. 

PPS klimaatadaptatie 

Voor het PPS-

klimaatadaptatie 

project open teelten 

waren de grote 

verschillen tussen het 

moment van poten ook goed merkbaar. Binnen 

het project werden 6 praktijk-percelen gevolgd 

met pootgoed in de kop van Friesland. 

Herfst 2021 
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In het filmpje hierboven een mooie compilatie van 

het klimaatadaptatie onderzoek van dit jaar. 

Meer weten?, kom naar de PPS-klimaatadapatie 

dag in Nijkerk!  

Een leerzaam jaar..     

 

 
Ook bijzonder dit jaar waren de vele diverse 

teelten die op zowel Kollumerwaard als 

Ebelsheerd plaatsvonden voor het project 

Fascinating. Zoals in een eerdere nieuwsbrief ook 

is gemeld, zijn er demoveldjes van o.a. hennep, 

tagetes, koolzaad, luzerne en veldboon gezaaid en 

in het seizoen gevolgd in hun opbrengstpotentie 

en eiwit inhoud.  

 

Ook zijn op beide locaties groenbemesters gezaaid 

om ook hier de potentie van deze gewassen in het 

eiwit-vraagstuk van Fascinating te beproeven.  

  

Resultaten en analyses worden momenteel verder 

uitgewerkt. Op basis daarvan bepaalt het 

projectteam Fascinating op welke gewassen 

aankomend jaar gefocust wordt qua onderzoek. 

Wij zien uit naar de start. Meer weten? Klik op één 

van de linken. Website Nationaal Programma 

Groningen – Projecten Fascinating, Website 

Fascinating - Groningen of Artikel Nieuwe Oogst 

Demo stoppelbewerking en inzaai 

groenbemester      
Donderdagmiddag 2 

september was er 

een demo 

georganiseerd op 

locatie 

Kollumerwaard. 

Verschillende stoppelbewerkingstechnieken 

werden gedemonstreerd en vervolgens gingen 

verschillende zaaimachines aan de slag met het 

zaaien van de groenbemesters. De projecten 

Spaarbodem en Slim Landgebruik hebben deze 

demonstratie mogelijk gemaakt.  

Christoffel den Herder van Ceres Horti Advice was 

betrokken voor de samenstelling van het 

programma en de live-uitleg op het veld. 

Een interessante middag waarbij er van ecoploeg  

tot aan de nieuwe (Australische) kettingschijfeg 

(zeer ondiepe bewerking) werd stoppel-bewerkt. 

Een persbericht van deze bijeenkomst is terug te 

lezen via Nieuwe Oogst en Akkerwijzer 

De groenbemesterproef wordt in het najaar nog 

eens bezocht met deelnemende agrariërs van de 

beide projecten, om te kunnen beoordelen wat 

het effect van de verschillende bewerkingen is op 

de groei en ontwikkeling van de groenbemester. 

 

 

https://www.wur.nl/nl/activiteit/Het-klimaat-de-baas-Kennismiddag-PPS-Klimaatadaptatie-Open-Teelten.htm
https://www.wur.nl/nl/activiteit/Het-klimaat-de-baas-Kennismiddag-PPS-Klimaatadaptatie-Open-Teelten.htm
https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/projecten/fascinating/
https://www.nationaalprogrammagroningen.nl/projecten/fascinating/
https://fascinating-groningen.nl/
https://fascinating-groningen.nl/
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/09/20/verdienmodel-voor-humane-consumptie-is-bij-eiwit-een-uitdaging
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/09/13/stoppel-te-lijf-met-ploeg-eg-of-cultivator
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/419657-stoppelbewerking-en-inzaai-groenbemester/
https://www.youtube.com/watch?v=tPHhdaaw9Pk
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 Ploegdemonstratie Ebelsheerd

 
Op dinsdag 7 september vond er een 

demonstratie plaats met verschillende ploegen, 

mogelijk gemaakt door het project Gronings 

Graan, Groener en Grondiger (“Graanacademie”). 

Op een perceel van ca. 6 ha kregen meerdere 

ploegen de kans om hun kunsten te laten zien op 

de zware klei. Een interessante middag waarin de 

uitdagingen voor de verschillende machines goed 

in beeld kwamen door de droge en relatief stugge 

omstandigheden. De demo kan terug gekeken 

worden via onderstaande video..  

 
 

Uitnodiging Groenbemestersdemo 

28 oktober op Ebelsheerd en 

Kollumerwaard! 
In navolging van de interessante demo 

groenbemesters 2020, is er dit seizoen  een 

vergelijkbare  demo gerealiseerd. Zowel op locatie 

Ebelsheerd met 9 biologische groenbemesters  als 

bij Kollumerwaard met 22 groenbemesters 

‘gangbaar’ is een demo aangelegd met 

medewerking van de verschillende leveranciers.  

Vorig jaar oktober vond een interessant Webinar 

plaats waarin werd gesproken over de keuze van 

de verschillende groenbemesters. Dit jaar kunnen 

we gelukkig weer echt het veld in!  

En wel op donderdag 28 oktober, ’s morgens op 

Ebelsheerd en s’ middags op de Kollumerwaard.  

Op beide locaties lichten leveranciers de 

groenbemesters toe. Op Ebelsheerd wordt dit 

gevolgd met een presentatie over regeneratieve 

landbouw door twee telers. ’Onze’ Geert-Jan van 

der Burgt bespreekt daarnaast het thema 

‘Groenbemesters in het Oldambt bouwplan’.  

Op Kollumerwaard is aanvullend een test met 

machinale bloeibeheersing in groenbemesters  

onder begeleiding. Bent u erbij? Bekijk het 

programma via deze link! 

 

 
Foto: Kollumerwaard (Berghuis J., 7 oktober 2021) 

 

Evergreen akkerbouw Noord 

Nederland 
Binnen dit project zijn de 

veldwerkzaamheden op 

onze beide locaties en 

vier andere akkerbouw-

bedrijven inmiddels 

afgerond. Gedurende twee jaar zijn 

groenbemester en opvolgend gewassen gemeten 

om zicht te krijgen op het meerjarige effect van de 

inzet van groenbemesters. De gegevens worden 

nu verwerkt. 

De tweede poot van dit project is het ontwikkelen 

en bouwen van een web-versie van het stikstof- en 

organische stof model Ndicea.  

Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Louis 

Bolk Instituut.  

Eind maart 2022 wordt in een eindbijeenkomst 

het project afgesloten en wordt de nieuwe versie 

Ndicea 7 gelanceerd. Meer weten over Ndicea? 

Laat het ons weten. 

 

Verziltingsonderzoek    
 In het verziltingsproefveld ‘Salty Soil’ op de 

Kollumerwaard zijn de afgelopen veldperiode de 

eerste ‘echte’ metingen verricht aan gewas, 

bodem en water. Sensoren zijn geplaatst en 

gewassen zijn tijdens het seizoen op stand en 

https://www.youtube.com/watch?v=ztWXWOXfFC4
https://www.spna.nl/downloads/3097-Uitnodiging%20Demo%20Groenbemesters%20SPNA%20Ebelsheerd%20&%20Kollumerwaard%202021.pdf#zoom=100
https://www.youtube.com/embed/aTkFzoW6RMU?start=7&feature=oembed
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ontwikkeling beoordeeld. Momenteel wordt er 

een eerste stap gezet in de data-analyse en 

daarnaast worden er nog aanvullende 

opbrengstgegevens (opbrengst, maatsortering) 

bepaald. Ook zijn er groenbemesters gezaaid op 

de diverse velden welke worden gevolgd op hun 

ontwikkeling.  

 
Via de webpagina 

Sailty Soil zijn een 

aantal filmpjes over 

het proefveld te 

bekijken, en ook over 

het programma Zoet 

op Zout. 

 

 
 

Project Zoet op Zout van start 
Zoet op Zout is op 6 juli formeel van start gegaan. 
Tijdens een bijeenkomst bij SPNA-proefboerderij 
Kollumerwaard in Munnekezijl werd het officiële 
startsein gegeven door Deltacommissaris Peter 
Glas. 
Aaltje Rispens, initiatiefnemer en agrariër:  
“We willen als akkerbouwers aan de slag, zodat we 
handelingsperspectief ontwikkelen om in een 
verziltende omgeving te kunnen blijven telen. Met 
dit project in het gebied van twee waterschappen, 
twee provincies én met de proefboerderij kunnen 
we veel kennis en ervaring opdoen, waar 
vervolgens de hele noordelijke schil langs de 
Waddenkust van kan profiteren.” 
Meer weten?, zie de website www.zoetopzout.nl  

Nieuws van The Potato Valley 

Eén van de projecten binnen 

The Potato Valley richt zich op 

het verlagen van de emissie 

tijdens kisten reiniging. Bij het 

wassen van kisten komt veel water vrij, met daarin 

resten van gewasbeschermingsmiddelen. Dit 

water mag niet worden geloosd op het 

oppervlaktewater, wat leidt tot knelpunten in de 

praktijk. Dit knelpunt was de aanleiding voor het 

project. Het project heeft in de zomer de 

emmisieloze kistenreiniger gedemonstreerd. Een 

mooi filmpje van deze bijeenkomst staat op de site 

van Nieuwe Oogst.  

Benieuwd waar The Potato Valley nog meer mee 

bezig is? Lees dan hun laatste nieuwsbrief. 

Agrifuture 

Binnen AgriFuture willen we 

een toekomstbestendige 

akkerbouw in al zijn facetten 

nu al neerzetten als pilot en die 

zorgvuldig monitoren en 

verder ontwikkelen. Dan hebben we over acht jaar 

een schat aan kennis en ervaring die ten goede kan 

komen aan de akkerbouw op de hele noordelijke 

kleischil. Het eerder gepubliceerde ontwerp vindt 

u hier: 

Van het perceel op Kollumerwaard waar deze 

systeemproef hopelijk vanaf 2022-2023 komt te 

liggen is de drainage inmiddels vernieuwd. Gezien 

het grilligere neerslagpatroon ten gevolge van de 

klimaatverandering is dat een voorwaarde voor 

een robuust akkerbouwsysteem.  

Het rondkrijgen van de financiering van een 

dergelijk onderzoek kost veel tijd, maar we 

hebben vertrouwen in de uitkomst daarvan. 

Stagiaire project uitgelicht 
Bij SPNA Agroresearch zijn diverse opties om stage 

te lopen, studie-opdrachten uit te voeren of 

andersinds actief te zijn in het agrarisch 

onderzoek. Momenteel zijn er ook meerdere 

stagiaires actief binnen SPNA. Deze keer het 

woord aan Josien Berghuis.  

Mijn naam is Josien Berghuis. Ik kom uit 

Uithuizermeeden en ben vierde jaar student van 

de studie Tuin- en akkerbouw Agrarisch 

Ondernemerschap aan de Aeres Hogeschool in 

Dronten. Thuis hebben we een akkerbouwbedrijf 

waar ik bijna altijd te vinden ben. 

https://www.spna.nl/projecten/salty-soil/
https://twitter.com/delta_comm/status/1412766908672270338?s=24
https://twitter.com/delta_comm/status/1412766908672270338?s=24
http://www.zoetopzout.nl/
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/07/26/demonstratie-emissieloze-kistenreiniger-pootgoed
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/07/26/demonstratie-emissieloze-kistenreiniger-pootgoed
https://the-potato-valley.email-provider.nl/web/mh3izebs2b/q3q7atfasq/ud4mobs4sz/swgaezsyhh
https://www.spna.nl/downloads/5776-AgriFuture%20ontwerp%2020201115.pdf#zoom=100


 
 

Nieuwsbrief SPNA – herfst 2021 5   
 

 In de toekomst wil ik het bedrijf overnemen 

samen met mijn broertje. 

Het is niet niks om een 

agrarisch ondernemer te 

zijn, verstand van bodem, 

techniek, bemesting, 

gewasverzorging, wet- en 

regelgeving, financiële zaken 

noem maar op. Dit is een 

hele uitdaging. Mijn interesse ligt voornamelijk bij 

de bodem. In de bodem gebeuren zoveel 

processen en van veel weten we niet wat het doet. 

Ik heb de minor gezonde gewassen gekozen. Voor 

deze minor doe ik een opdracht bij SPNA. De 

opdracht gaat over groenbemesters.  

Hierbij kijk ik in profielkuilen naar o.a. 

beworteling, bodemleven en de kruimelbaarheid.  

Verder kijk ik naar de biomassa van  

groenbemesters en met een penetrologger naar 

de draagkracht en indringingsweerstand van de 

grond. Ik hoop op leuke uitkomsten waar de telers 

veel aan kunnen hebben tijdens het kiezen van 

een groenbemester. 

  

Vacature  
Margriet Dilling, onze onderzoeker op de locatie 

Ebelsheerd, heeft de keuze gemaakt om volledig 

op het eigen akkerbouwbedrijf aan het werk te 

gaan. Dit betekent dat er per 1 januari a.s. bij SPNA 

een vacature is ontstaan voor een onderzoeker. 

De tekst van de vacature is te vinden op de 

website en te bekijken via deze link. 

 

Ebelsheerd 

 

Oproep – SPNA 50 jaar 
Volgend jaar is het 50 jaar geleden dat de stichting 

SPNA is opgericht. Dit willen we niet onopgemerkt 

voorbij laten gaan.  

Hierbij een oproep voor historische documenten, 

beeldmateriaal, foto’s, dia’s, films etc.  over / van 

SPNA.  

Heeft u materiaal dat wij mogen inzien of 

gebruiken of weet u waar materiaal beschikbaar 

is? Wij horen het graag! 

U kunt contact opnemen met Henk Westerhof (tel. 

06-83483824 / email: westerhof@spna.nl ) 

Nederland voedselland 
Naar aanleiding van een gesprek door 

Nederlandvoedselland met Geert-Jan van der 

Burgt is een artikel geschreven en gepubliceerd. 

Via de link is het artikel te lezen. 

Agenda 
28 oktober 2021: locatie Ebelsheerd   Groenbemestersdemo 9:30 uur 

28 oktober 2021: locatie Kollumerwaard   Groenbemestersdemo 13:15 uur 

 

Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân.  

Wilt u op de hoogte blijven?; like ons op twitter of facebook! 

 @SPNA_agro         SPNA Agroresearch  
 

E: info@spna.nl    W: http://www.spna.nl   T: 0594 - 688615  
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 biologisch bouwplan).  
         

https://www.spna.nl/downloads/9865-Vacature%20Onderzoeker%20-%20Projectleider%20(0,8-1,0%20fte)%20.pdf#zoom=100
mailto:westerhof@spna.nl
https://www.nederlandvoedselland.nl/artikel/akkerbouw-zonder-stikstof/
https://twitter.com/SPNA_agro
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Agriculture-Company/SPNA-Agroresearch-100183163443627/
https://twitter.com/SPNA_agro
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Agriculture-Company/SPNA-Agroresearch-100183163443627/
mailto:info@spna.nl
http://www.spna.nl/
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