Programma Symposium Open Dag proefboerderij de Kollumerwaard
Dinsdag 10 juli 2018, Hooge Zuidwal 1, 9853 TJ Munnekezijl
Inloop: vanaf 10:00u
Einde: 12:30u, aansluitend een lunch en inloop open dag Kollumerwaard vanaf 13:00u
Aanmelden gewenst i.v.m. aantal te reserveren lunches
(via; rietema@spna.nl)
Locatie: Grote bovenzaal Proefboerderij de Kollumerwaard
Programma:
10:00u - 10:15u

Inloop koffie/thee en welkom

10:20u – 10:30u

Provincie Groningen

Een vertegenwoordiger zal vertellen over de diverse (agrarische-) speerpunten waarmee de
provincie actief is: biologische landbouw, natuur inclusieve landbouw en verzilting.
10:35u – 10:55u

Garnalenproject; Blauw afval, groene waarde

Een vertegenwoordiger van dit project (mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds) zal
vertellen over de behaalde resultaten en voortgang van het project: wat zijn de resultaten
van 2016-2017, waar richt het project zich in 2018 op en hoe daarna verder?
11:00u – 11:20u

Perceel emissie project: DAW Friesland

Harm Brinks zal vanuit het DAW Friesland project perceelemissie vertellen over het reilen en
zeilen van het project: beoogde doelstellingen, aanpak en resultaten tot nu toe. Daarnaast zal
er ook een zijprong zijn richting andere lopende projecten in het netwerk.
11:25u – 11:35u

Provincie Friesland

Haryt Dijkman van de provincie Friesland zal meer vertellen over de ontwikkeling van een
bodem-klimaat fonds m.b.t. het CO2 vraagstuk waar de maatschappij voor staat: welk rol
kunnen we als sector hierin hebben en welke mogelijkheden biedt dit?
11:40-12:00

Trijntje: te ontwikkelen bodem-app

Trijntje is een samenwerking van o.a PPO-WUR, Akkerweb, Waterschap Noorderzijlvest en
SPNA. Doel is een app (-llicatie) m.b.t. handelingsperspectieven bij een bodemprobleem. Hierbij
gaat nauw samengewerkt worden met telers en erfbetreders; doet u mee?
12:05u – 12:25u

Salfar

Pier Vellinga van de Waddenacademie zal meer vertellen over het project Salfar en verzilting: in
welk (klimaat-) kader moet dit project geplaatst worden, wat zijn de doelstellingen en hoe is de
verbinding met andere projecten en ontwikkelingen in de regio?
12:30u

Einde programma en aanvang lunch
(i.v.m. catering wordt aanmelding hiervoor gewaardeerd: rietema@spna.nl)

13:00u

Start open dag proefboerderij Kollumerwaard

