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Welkom bij deze zomer nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief is gevuld met informatie over de opendagen in juli, lopende projecten en 

nieuws en ontwikkelingen op de proefboerderijen Kollumerwaard en Ebelsheerd. Veel 

leesplezier gewenst. 

 

Locatie Ebelsheerd 

De afgelopen periode was het koud en droog, geen groeizaam weer voor de gewassen. Na de buien 

van de laatste tijd lijkt de groei eindelijk te beginnen. De gele roest plekken in de wintertarwe zijn 

overal in het Oldambt duidelijk zichtbaar. De proefvelden geven inmiddels een kleurenpallet van de 

onbehandelde gele zieke veldjes tot aan mooie donker groene gezonde veldjes. De eerste bespuitingen 

in de wintertarwe zijn de afgelopen weken afgerond, de T3 bespuiting volgt binnenkort. In het 

proefveld met circa 25 tarwerassen zijn interessante verschillen te zien. 

De droogte had ook op Ebelsheerd gevolgen. Zo was de stand van de uien zo verschillend, dat er een 

maand na zaaien op 1 mei is besloten om te gaan beregenen. Een groot verschil in stadium is lastig 

voor de onkruidbestrijding. Het is niet gewenst de achterblijvers, die later zijn opgekomen, weg te 

spuiten. De uien en ook de bieten zijn nu goed aan de groei!  

Op de bio kavels staan de gewassen er nu ook egaal voor. Ook bij de zomerveldboon en zomertarwe 

waren er problemen met opkomst i.v.m. droogte. Op de rijsporen van de meststrooier lag het zaad 

droog en kwam dus later boven. Dit was weer iets lastiger met het eggen. Nu zijn deze percelen wel 

egaal en bijna helemaal onkruid vrij. De komende week zullen we handmatig de laatste onkruiden 

verwijderen evenals de aardappel opslag. De Bio kavels werden eerder veel gebruikt voor 

aardappelproefvelden in verband met de mogelijkheid van beregenen. Dit is een reden dat  er 

aardappel opslag is.  

De pompoenen  staan boven en hebben een goede opkomst. De planning is dat de sperziebonen  

dinsdag 18 april gezaaid gaan worden. 

Op Ebelsheerd is  de oude Sieger spuit  vervangen door een Dubex Actor. Er is gekozen voor een 48 

meter spuitboom. De spuitsporen blijven zo gelijk liggen aan die van de  proefveldspuit . De 

proefveldspuit  heeft bomen van 24 meter. De invloed van spuitsporen in de gewassen blijft hierdoor 

beperkt.  
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De komende weken staan in het teken van het doen van de verschillende waarnemingen zoals, ziekte, 

bloei, lengte en legering. En er zijn meerdere rondgangen met de excursiewagen georganiseerd voor 

de verschillende groepen langs de proefvelden.  

De voorbereidingen voor de open dag op 2 juli zijn in volle gang. Tijdens de open dag kunnen de 

proefvelden bezocht worden en zijn de opdrachtgevers aanwezig om tekst en uitleg te geven. 

Highlights voor dit jaar zijn o.a. een lezing van Jan Salomons (Delphy) over de huidige stand van zaken 

rondom spuitdoppen en drukregistratie Er is een Bio-Tour waarin alle ins en outs van het biologische 

gedeelte van Ebelsheerd bekeken kunnen worden en er rijden wagens langs de proefvelden in de uien 

en langs de Bokashi proef waar ook een demonstratie te zien is van het aanleggen van een bokashi 

slurf. Wij hopen u allen te ontmoeten op de open dag! 

 

Locatie Kollumerwaard 

Afgelopen weken stonden in het teken van het aanleggen van de verschillende proefvelden in uien, 

wintertarwe, suikerbieten  en voornamelijk pootaardappelen. Na overeenstemming met 

opdrachtgevers en levering van de benodigde uitgangsmaterialen, middelen en andere informatie 

zijn al met al ca. 8 ha aardappelproefvelden gerealiseerd, 4 uienproef/-pilot velden en ook in de 

suikerbieten enkele proefvelden en hetzelfde voor de wintertarwe. Ook de proefvelden op externe 

locaties zijn  gerealiseerd. Inmiddels zijn de eerste rondes tellingen en beoordelingen een feit, en zijn 

ook verschillende toepassingen (beregening, onkruidbestrijding, bemesting) uitgevoerd. Op het 

aardappelproefveld liggen naast de gebruikelijke proefvelden naar rassen, bemesting, 

ziektebestrijding en mechanisatie ook twee proefvelden van afstuderende stagiaires. In opdracht van 

de Pootaardappelacademie Groningen hebben ze een proefveld aangelegd om hier tijdens het 

seizoen waarnemingen te doen en zich te verdiepen in de gevolgen van verschillende bewaar-

strategieën of toepassing van reststromen. Daarnaast zijn er ook diverse projecten op het gebied van 

vitaliteit, robuuste rassen-veredeling en abiotische stress gerealiseerd. De komende periode zullen in 

het teken staan van uitvoeren van waarnemingen, uitvoeren toepassingen en daarnaast het geven 

van diverse excursies en rondgangen langs de proefvelden voor diverse doelgroepen.  

Bent u benieuwd en wilt u de diverse plots met eigen ogen eens bekijken? Kom dan op onze open 

dag op dinsdag 9 juli en ervaar wat er allemaal reilt en zeilt op proefboerderij de Kollumerwaard. 

Jan Dirk Hekma Wierda; nieuw bestuurslid SPNA      

Als opvolger van Wridzer Bakker is Jan Dirk Hekma Wierda als nieuw bestuurslid benoemd. In 

de volgende nieuwsbrief zal hij zichzelf nader voorstellen. 

VERZILTING        

Het onderwerp verzilting staat nog steeds op de agenda, en op 19 maart vond het tweede Farmers’ 

café plaats, in samenwerking met de provincie Groningen, Pootaardappelacademie Groningen, en 

The Potato Valley. In navolging van het eerste café werd er nu inhoudelijk ingezoomd op de materie. 

Lieuwe Elzinga (Agrifirm) en Geert-Jan van der Burgt (SPNA/Louis Bolk instituut) waren aanwezig om 

meer te vertellen over de rol van organische stof binnen de problematiek van verzilting op de klei. 

Daarnaast was Jan Prins vanuit Noord-Holland aanwezig om te vertellen over het ontstaan, 
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ervaringen en behaalde resultaten door gezamenlijk en gestructureerd te gaan meten. Op onze 

website www.spna.nl  zal binnenkort een korte samenvatting van deze avond te lezen zijn, en ook 

van het eerste farmers’ café en gerelateerde informatie. Het was een leerzame avond, en wij zien uit 

naar een vervolg, waarvan we u tijdig op de hoogte zullen stellen. Deze avond werd mede mogelijk 

gemaakt door het SalFar project waar SPNA partner van is. 

Wat betreft de realisatie van een proefveld op onze locatie Kollumerwaard wordt er achter de 

schermen hard gewerkt om de financiering voor een dergelijk veld mogelijk te maken. Hierbij werkt 

SPNA samen met een aantal partners in het project Zoet op Zout (aangrenzende telers Lauwersmeer, 

LTO, Acacia Water en in nauwe samenspraak met waterschappen, provincies en de Regiodeal 

Noordoost Fryslân). Ook binnen het SalFar project wordt er hard gewerkt aan realisatie van dit 

proefveld. De stand van zaken is dat er momenteel een aanbesteding loopt m.b.t. het opstellen van 

een inrichtingsplan om daarmee de benodigde infrastructuur in het perceel aan te leggen, om op de 

juiste manier aan de slag te gaan met de verschillende kennis-vraagstukken die er liggen op dit 

onderwerp. Wij zetten in op realisatie van dit proefveld op de korte termijn, voor meer info en ook 

suggesties kunt u contact zoeken met ons.  

        

 

Project SPAARBODEM - van start     

In het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest (provincie Groningen) is het Deltaplan Agrarisch 

Waterbeheer (DAW)-project Spaarbodem van start gegaan. In dit project, gericht op akkerbouwers, 

worden bodembeheervraagstukken in kaart gebracht die van invloed zijn op het waterbeheer.  

Doel van het project is om op basis van praktische ‘boerenexperimenten’ kennis en ervaringen te 

vergaren en die met elkaar te delen. Telers in het projectgebied die zich voor Spaarbodem 

aanmelden gaan in kleine thematische studiegroepen aan de slag, bijvoorbeeld op het gebied van 

organische stof, jaarrond groene percelen, capillaire werking van de bodem en grondbewerking. Op 

basis van specifieke vraagstukken op het boerenerf wordt vervolgens gewerkt aan de verdere inhoud 

van het project.  

Wilt u meer weten over Spaarbodem? Kom dan op 9 juli naar de open dag van SPNA 

Kollumerwaard. U krijgt dan meer informatie over de mogelijkheden binnen dit project en kunt 

dan tevens uw eigen vraagstukken ter tafel te brengen!  

Spaarbodem wordt uitgevoerd door Projecten LTO Noord, GrAJK, SPNA en diverse bodem- en 

waterexperts die gaandeweg het project worden ingezet. 

 

http://www.spna.nl/
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TRIJNTJE passeert eerste station: eerste conceptversie 

Na de start van het project Trijntje medio juni 2018, gaat het project op basis van verkregen wensen 

en eisen van toekomstige gebruikers op weg naar het ontwikkelen van een applicatie t.b.v. het 

krijgen van inzichten in het waterbergend vermogen van akkerbouwpercelen op de Groninger klei. In 

het vroege voorjaar van 2019 was het tijd voor een eerste tussenstation; de eerste conceptversie 

werd gepresenteerd aan de deelnemende telers. Tijdens een avond op SPNA proefboerderij de 

Kollumerwaard werden de eerste beelden getoond van de app en de mogelijke verdere opzet van de 

applicatie besproken.  

Een perceel kan worden geselecteerd, waarna een kaart 

zichtbaar wordt met verschillende beschikbare 

bodemparameters. Door het perceel aan te klikken kan er 

vervolgens gekeken worden wat er middels verschillende 

‘scenario’s’ kan veranderen aan het waterbergend 

vermogen van het perceel. De “stoplicht functie” 

waarschuwt de akkerbouwer op mogelijke problemen, 

waarop er ingezoomd kan worden voor 

achtergrondinformatie bij de verschillende parameters . 

Een belangrijk aandachtspunt is de rol van organische stof 

in het waterbergend vermogen (zie ook ‘scenario-beheer’ 

figuur onderaan dit artikel), waarbij het kiezen van de juiste rekenregels en aannames over 

bijvoorbeeld afbraak en opbouw voor veel discussie zorgden bij zowel de telers als de betrokken 

deskundigen. Het concept van de app staat, nu wordt er hard gewerkt om de rekenregels bij te 

schaven aan de hand van beschikbare bronnen en geselecteerde modellen. Hiermee gaan de 

programmeurs van Akkerweb verder werken, tot het volgend station van het project TRIJNTJE. De 

TRIJNTJE trein rijdt dus voort en houdt u zo goed mogelijk op de hoogte. 
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The Potato Valley:     

De nieuwsbrief TPV juni 2019 is weer uitgekomen, 

te downloaden via de onderstaande link.  

 

https://the-potato-valley.email-provider.nl/web/mh3izebs2b/3e83f2zfhx/rnsyvvdykb/7tximwbycc 

Dialoog over toekomst akkerbouwonderwijs 

Zijn er nog wel genoeg mensen die pootaardappels kunnen telen in de toekomst? Deze vraag stond 

centraal op 10 april jl. in de dialoog over de toekomst van het akkerbouwonderwijs in het Noorden 

georganiseerd door The Potato Valley. Niet afwachten maar nu al een stip op de horizon zetten om 

straks klaar te zijn was het devies. Download via deze link het complete verslag of lees meer 

informatie over dit onderwerp in het artikel van JW Gardenier 

Op de hoogte blijven van de activiteiten van The Potato Valley? Abonneer u op de nieuwsbrief.  

 

SPNA sluit convenant met Dronehub Eelde 

SPNA heeft afspraken gemaakt met Luuk Jansen van Dronehub Eelde om op het terrein van SPNA 

dronelabs te vestigen. Als alles volgende planning verloopt zullen nog deze maand de eerste drones 

opstijgen en vluchten maken om gegevens te verzamelen over de gewassen die groeien op de akkers. 

Nu gaat het nog om proeven, maar een permanente dronebasis is in de nabije toekomst niet 

uitgesloten. De  Dronhub heeft er profijt van om op een plek die niet dichtbevolkt is ten volle te 

kunnen vliegen en experimenteren met drones en SPNA is erbij gebaat om heel dicht op de 

ontwikkelingen te zitten als het gaat om dronetoepassingen in de landbouw. Door deze 

samenwerking  zitten we dicht bij het vuur en kunnen we meedenken en kijken hoe we de 

technologie van drones praktisch toegankelijk kunnen maken voor de landbouw 

https://www.dvhn.nl/economie/De-toekomst-vliegt-boven-Beerta-nieuwe-testgebieden-voor-

drones-24488955.html 

SPNA in het (online) nieuws! 

De laatste maanden is SPNA regelmatig in het nieuws geweest.                    

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/04/16/spna-onderzoekt-zaaidichtheid-en-nestelgedrag-

vogels 

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/04/24/margriet-dilling-pool-nieuwe-onderzoeker-

ebelsheerd 

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/05/06/tv-aardappelproef-met-breedspoortrekker 

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/04/29/demo-onkruidbestrijding-in-zuidbroek-gaat-door 

 

 

 

 

https://the-potato-valley.email-provider.nl/web/mh3izebs2b/3e83f2zfhx/rnsyvvdykb/7tximwbycc
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Aansluitend op de open dag (vanaf 19:30u) wordt er vanuit het Convenant ‘versnelde transitie naar robuuste 

Aardappelrassen’ een uitgebreide rondgang langs het demoveld met robuuste (phytophthora resistente en/of 

vroege) rassen  verzorgd.  

Daaropvolgend zal Peter Keijzer, programmacoördinator Veredeling & Innovatieve Teelten bij het Louis Bolk Instituut 

een toelichting geven bij de uitdagingen voor de robuuste aardappelveredeling en meer vertellen over het belang 

van resistentiemanagement. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor alle belangstellenden, doelgroep zijn 

(poot)aardappeltelers van de Noordelijke klei. OPGAVE gewenst via Carina Rietema rietema@spna.nl   

Onder de vlag van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) zijn diverse projecten aanwezig op de Open dag van 

SPNA, op 9 juli, van 13.00 tot 19.00 uur, op de proefboerderij Kolummerwaard in Munnekezijl. Het gaat daarbij om 

‘Spaarbodem’ (Groningen), ‘Schoon Erf, Schoon Water’ (Groningen en Friesland), ‘Perceelemissie’ (Friesland) en 

‘Bodem APK (Friesland). Ook het project ‘Boeren Meten Water’ is present. 

In een aantal projecten is nog ruimte voor deelnemers. Doe er uw voordeel mee! 

mailto:rietema@spna.nl
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Thema Natuur Inclusieve landbouw: uw input gevraagd in een enquête! 

Het  Planbureau voor de Leefomgeving onderzoekt op verzoek van het ministerie van LNV samen met Nationaal 

Groenfonds de financieringsbehoefte van agrarische bedrijven die starten of overschakelen naar natuur inclusieve 

landbouw, met de vraag welke kansen en belemmeringen zij voor natuur inclusieve landbouw op hun bedrijf zien. 

De vragenlijsten staan hier (voor veehouderijen, akkerbouw en vollegrondsgroente, en gemengde bedrijven): De lijst 

kan tot 30 juni 2019 worden ingevuld. 

 https://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2018/onderzoek-naar-natuurinclusieve-landbouw .  

 

AGENDA 

19 juni: proefboerderij SPNA Kollumerwaard/ Munnekezijl        Mechanische onkruidbestrijdingsdemo  

2 juli :  proefboerderij SPNA Ebelsheerd/ Nieuw Beerta Open dag  locatie Ebelsheerd   

2 juli:   proefboerderij SPNA Ebelsheerd/Nieuw Beerta  UIKC-leden bijeenkomst 

9 juli:      proefboerderij SPNA Kollumerwaard/ Munnekezijl Open dag locatie Kollumerwaard 

9 juli: proefboerderij SPNA Kollumerwaard/ Munnekezijl  Bijeenkomst convenant:                                                                                                   

        ‘Robuuste Aardappelrassen’   

 

 

                     

 

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

 

@SPNA_agro         SPNA Agroresearch  

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. 

 

E: info@spna.nl     W: www.spna.nl            T: 0594 - 688615          

https://www.pbl.nl/nieuws/nieuwsberichten/2018/onderzoek-naar-natuurinclusieve-landbouw
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/
http://avestura.cmail20.com/t/d-l-tliitjl-hjhrijdkr-r/
mailto:info@spna.nl

