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Welkom bij deze nieuwsbrief 
Nieuwe activiteiten, projecten, een bodembeleefdag, een cursus en een nieuw bestuurslid bij SPNA. 

Volop nieuws in deze herfst nieuwsbrief voor nieuwsgierige- en leergierige lezers! Veel leesplezier 

gewenst.  

Locatie Kollumerwaard 
Op het moment van schrijven zijn de eerste aardappel proefvelden alweer gesorteerd en worden de 

eerste proefvelden met hun ruwe data opgeleverd bij de opdrachtgevers. Het veldseizoen zit er voor 

het gewas aardappel praktisch op en ook de uienproefveldjes zullen snel gerooid zijn. De peen 

proefvelden laten nog even wat langer op zich wachten. Het onderzoekswerk concentreert zich weer 

meer en meer binnenshuis, zo worden data van het afgelopen groeiseizoen op een rij gezet en zijn de 

eerste statistische analyses gemaakt. De eerste plannen voor het aanstaande teeltseizoen 2020 zijn 

uitgewerkt en liggen al weer klaar om te worden uitgevoerd. We zien uit naar het in gebruik nemen 

van onze nieuwe aardappelpootmachine. Deze speciale voor ons ontwikkelde pootmachine maakt 

het mogelijk om in één werkgang diverse variaties in knol- 

en bodemtoepassing uit te voeren. Drie grote 

groenbemesters velden met diverse mengsels en andere 

zaaisels zijn gezaaid en in afwachting van eerste 

beoordelingen. In de praktijk is het meeste landwerk 

afgerond en zijn de percelen klaargelegd voor het najaar en 

winter. De eerste gewassen worden afgeleverd en 

machines kunnen weer in het vet. Het sorteerwerk wordt 

weer langzaam opgestart en zo verplaatsen zich de 

werkzaamheden zich weer meer naar binnenshuis. 

 Locatie Ebelsheerd 
De oogst van de graanproefvelden op Ebelsheerd zijn vlot verlopen, we zijn nu druk doende met het 

verwerken van de resultaten. Doordat een groot gedeelte van de wintertarwe proeven vanwege de 

droogte bij opkomst moesten worden overgezaaid eind november 2018, was de tarwe net wat later 

klaar dan gemiddeld in het Oldambt. De gemiddelde opbrengst in de proefvelden kwam uit op ruim 

9500 kg/ha, bij 15% vocht. Op dit moment liggen de zaaiuien, gerooid in het zwad, te ‘drogen’ om 

binnenkort te worden opgeladen. Eind oktober worden de laatste bietenproefvelden geoogst. Het 

teeltseizoen 2019-2020 is alweer gestart met het inzaaien van de koolzaadproefvelden, deze staan er 

al mooi boven, de eerste stand waarnemingen worden komende week uitgevoerd. 

Herfst 2019 

 

Rooiwerkzaamheden in de 

aardappelproefvelden 
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Op Ebelsheerd is de biologische pompoenen oogst geopend door Dhr. Staghouwer en de 

klankbordgroep. De oogst verliep voorspoedig en de 4 ha was in drie dagen van het land. De 

opbrengst van de pompoenen is goed, ongeveer 23 kisten van een hectare. Een aantal weken eerder 

zijn de sperziebonen geoogst, deze oogst was ook zeer geslaagd. Met de extra fijne sperziebonen 

hebben we namelijk 12 ton van een hectare kunnen afleveren. Voor de rest is de 

hoofdgrondbewerking nu overal uitgevoerd en de groenbemesters zijn gezaaid en komen mooi op. 

Nu is het even flink nat geworden na een week met meer dan 70 mm. Als dit is opgedroogd, starten 

we met het inzaaien van de tarweproefvelden. 

Uitnodiging Bodembeleefdag; donderdag 3 oktober Ebelsheerd 
Op donderdagmiddag 3 oktober is er een bodembeleefdag op de 

proefboerderij Ebelsheerd te Nieuw Beerta. U kunt letterlijk beleven wat er in 

de bodem gebeurt op het gebied van bodemleven. U ziet wat u kunt doen om 

de bodem en het bodemleven gezond te houden en duurzaam te beheren. Er 

zijn sprekers en aansluitend een rondleiding langs 4 proefvelden. 

Deelname is gratis. Aanmelding wordt op prijs gesteld. U kunt zich opgeven via de site 

www.vanbodemkennisnaarbodemkunde.nl/bodembeleefdag . 

De bodembeleefdag wordt georganiseerd door het project “Van bodemkennis naar bodemkunde”, in 

samenwerking met SPNA. Het project heeft als doel kennis over duurzaam bodemgebruik te 

verspreiden, zodat grondgebonden agrarische ondernemers gewassen kunnen blijven verbouwen en 

de natuur kan floreren. 

Cursus: Natuurinclusieve samenwerking tussen akkerbouw- 

melkveehouderij                                                                                        
 
Bent u geïnteresseerd in hoe u als veehouder en/of akkerbouwer 

kunt samenwerken in het kader van natuur inclusieve 

landbouw?  Hebt u ideeën, maar nog geen partijen of concrete 

plannen om meer te doen met uitwisseling (van kennis of teelten)? In 

samenwerking organiseren SPNA en Living Lab Natuurinclusieve 

landbouw Fryslân in het najaar van 2019 een cursus van vijf avonden 

omtrent de natuur-inclusieve mogelijkheden in de samenwerking tussen melkveehouderijen en 

akkerbouw. Deskundigen delen hun kennis en vertalen deze naar de praktijk op basis van uw vragen 

en ervaringen. 

 

 

Veldboon en tarwe 

ewinterawinterwiwiwinte

rtarwe 

   

http://www.vanbodemkennisnaarbodemkunde.nl/bodembeleefdag
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De thema’s zullen zijn: Algemene introductie, Functionele agro-biodiversiteit ondergronds, -

bovengronds en - gebiedsgericht. Op de website kunt u meer over de inhoud van deze cursus 

vinden. De cursus bestaat uit vijf avonden. Deelopgave voor één of meerdere avonden apart is niet 

mogelijk. De avonden zijn ingepland op de donderdagavonden: 14 november, 12 december, 16 

januari, 6 februari en 5 maart. 

Locatie: Proefboerderij Kollumerwaard.  
Adres: Hooge Zuidwal 1, 9853 TJ Munnekezijl 
Aanmelden (verplicht!) en meer info via:   

aanmelding en info cursus  

SPNA onderzoekster Carina Rietema (rietema@spna.nl) is contactpersoon vanuit SPNA. 
 

Even voorstellen: Jan Dirk Hekma Wierda; nieuw 

bestuurslid SPNA 
In Mei dit jaar ben ik begonnen als toezichthoudend bestuurder bij SPNA 

ter vervanging van Wridzer Bakker.                                                                      

Ik ben geboren en getogen op het ouderlijk akkerbouwbedrijf in Winsum. 

In mijn jonge jaren heb ik veel meegewerkt op de boerderij. Na de 

middelbare school ben ik Technische Bedrijfswetenschappen gaan 

studeren in Groningen waarna ik uiteenlopende banen heb gehad in de 

“halfgeleider”, solar en petrochemische industrie. Ondanks de afstand ben 

ik altijd wel betrokken gebleven bij de boerderij en in 2015 heb ik de beslissing genomen om weer 

terug te keren naar de boerderij. Om, met name op teeltgebied, meer kennis te krijgen heb ik toen 

veel cursussen gevolgd. Samen met mijn vader hebben we toen ook een omschakelcursus 

biologische landbouw gevolgd en we waren beide erg enthousiast. In 2017 hebben we dan ook de 

knoop doorgehakt om het hele bedrijf in 2 fasen om te schakelen. Op dit moment is de eerste helft 

“in omschakeling” (2e jaars) en de andere helft is nog 1e jaars. Dit betekend dus dat we vanaf komend 

jaar kunnen beginnen met biologische afzet.                                                                                              

Thuis zijn we met z’n vijven, mijn vrouw en 3 kinderen. Als er nog tijd over is dan fietsen en schaatsen 

we graag.                                                                                                                                                                   

In een agrarische wereld met veel beweging, zijn er volop kansen voor SPNA en ik kijk er naar uit om  

SPNA daarbij te ondersteunen! 

Stikstof Telen     
Onder deze naam wordt het langjarige experiment Planty Organic op 

locatie Kollumerwaard voortgezet tot eind 2020. Het biologische 

akkerbouwsysteem op basis van 100% eigen stikstofwinning is zeer 

robuust gebleken: de droogte van 2018 is goed doorstaan. Het jaarverslag 

over 2018 vindt u hier: Jaarverslag Stikstoftelen 2018 

Dit jaar zijn metingen toegevoegd aan het monitoringprogramma: 

uitspoeling van stikstof, en opbrengst en stikstofinhoud van gewasresten en groenbemesters. Door 

deze toegevoegde metingen in 2019 en 2020 kunnen we nog beter onderbouwen wat de 

succesfactoren zijn. En dat zijn, samenvattend: het verzorgen en optimaliseren van de 

 

 

 

https://www.livinglabfryslan.frl/event/natuurinclusieve-akkerbouw-melkveehouderij/
mailto:rietema@spna.nl
http://www.louisbolk.org/downloads/3404.pdf
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kringloopprocessen binnen het systeem. Dit project wordt gefinancierd door de Provincie Friesland, 

de EU en Brancheorganisatie Akkerbouw. 

Evergreen Akkerbouw Noord-Nederland 
Deze zomer zijn we begonnen met het project “Evergreen Akkerbouw 

Noord-Nederland”. Dit gaat over de functie van groenbemesters in zowel 

de biologische als de gangbare akkerbouw op de noordelijke klei. Er zijn 

proefvelden aangelegd op Kollumerwaard, Ebelsheerd en vier 

praktijkbedrijven. Groenbemesting is als thema voor SPNA niet nieuw. 

Wel nieuw is het onderzoek naar de lange termijn effecten op de 

nutriënten huishouding en de bodemkwaliteit dat we binnen dit project 

kunnen doen. Onderdeel is het moderniseren van de App “Ndicea” die 

de lange termijn effecten op bodem organische stof en stikstofdynamiek 

in beeld brengt (www.ndicea.nl) . Dit vindt plaats in samenwerking met 

het Louis Bolk Instituut en Wageningen UR. Dit project wordt gefinancierd door de Provincie 

Groningen, de EU en enkele andere partijen en loopt tot eind 2021. 

Bezoek adviescommissie SNN POP3 projecten 
Een belangrijke subsidieregeling POP3 waarin EU-geld en provinciale middelen gezamenlijk worden 

ingezet wordt voor de drie Noordelijke Provincies gezamenlijk bestierd door SNN Samenwerking 

Noord Nederland. SPNA heeft de eer de adviescommissie die de projectaanvragen beoordeelt op een 

werkbezoek te mogen ontvangen op Kollumerwaard. Op 11 oktober krijgen de leden van de 

commissie en andere gasten een warm ontvangst en kunnen we ze resultaten (Stikstof Telen) en 

verwachtingen (Evergreen akkerbouw) tonen en toelichten. We kunnen hen laten zien dat er mooie 

en waardevolle dingen gebeuren met dit gemeenschapsgeld. Daarnaast zullen we ook de lastige 

kanten van het POP3 subsidietraject aankaarten.  Inmiddels is SPNA betrokken bij een derde POP3 

projectaanvraag, gericht op innovaties in de graanteelt in het Oldambt. Ebelsheerd is hierin de spil. 

Stikstof Telen en Evergreen Akkerbouw zijn projecten van Stichting Biowerk waarin SPNA een 

belangrijke uitvoerende rol vervult. 

Humusacademie 
De landbouw heeft van de regering  een taak toegewezen gekregen om bij te dragen aan de 

afspraken van “Parijs”. De provincie Friesland heeft daarop voorgesorteerd door het initiatief te 

nemen een organisatie op te zetten die koolstofcertificaten kan gaan verhandelen tussen 

akkerbouwers en regionale MKB afnemers. In Oostenrijk is zo’n organisatie al operationeel 

(www.oekoregion-kaindorf.at). Na een aanloopperiode begin 2019 heeft de provincie de governance 

van het initiatief overgedragen aan SPNA die daar, samen met Hogeschool Van Hall Larenstein en 

andere organisaties, verder vorm aan gaat geven. Bij 25 akkerbouwers is een nulmeting uitgevoerd 

van de bodem organische stof, en vanaf deze zomer loopt een programma om de deelnemers te 

begeleiden en stimuleren om te investeren in bodemvruchtbaarheid en bodem organische stof. De 

activiteiten in 2019 zijn gefinancierd door Provincie Friesland; SPNA en HVHL brengen deels eigen 

middelen in. Op Kollumerwaard komt waarschijnlijk een lange termijn proef te liggen met 

verschillende doseringen compost, gericht op (monitoring van) koolstofvastlegging in de grond. 

 

 

http://www.ndicea.nl/
http://www.oekoregion-kaindorf.at/
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Initiatief:  AgriFuture, de akkerbouw van de toekomst naar voren halen. 
SPNA werk samen met Louis Bolk Instituut aan een omvangrijk initiatief. We willen op de 

Kollumerwaard op praktijkschaal de kringloopakkerbouw van de toekomst nú al gaan realiseren om 

al doende ervaringen en inzichten op te doen. We hebben acht jaar nodig om dit revolutionaire 

concept te ontwikkelen en te monitoren. Momenteel zoeken we draagvlak; daarna gaan we op zoek 

naar geld. Op verzoek sturen we u de prospectus toe.  Contactpersoon is Geert-Jan van der Burgt, 

burgt@spna.nl, 06-25512711 .  

Spaarbodem    
 

Spaarbodem: verbeter uw grond en daarmee de opbrengst van uw perceel 
 
Het DAW-project Spaarbodem is onlangs van start gegaan in het werkgebied van 
Waterschap Noorderzijlvest (provincie Groningen). Door bodemdaling, 
ontwikkelingen in de landbouw, klimaatverandering en verzilting komt 
bodembeheer in dit gebied onder druk te staan. Het belang van goed 
bodembeheer voor de waterkwaliteit en -kwantiteit in de omgeving is echter 
nog vaak onderbelicht. Om die reden is Spaarbodem van start gegaan. Een project om nóg meer 
inzicht te krijgen in het belang van goed bodembeheer voor de opbrengst van uw perceel. 
 
Deelnemers aan Spaarbodem gaan in groepen van circa 15 personen aan de slag met een specifiek 
bodemthema. Per themagroep wordt één demobedrijf aangewezen waar een praktijkproef wordt 
uitgevoerd, onder begeleiding van externe deskundigen. Daarnaast wordt er gezamenlijk met elke 
deelnemer een plankaart op gesteld voor mogelijke maatregelen op het eigen bedrijf. 
 
Wilt u ook aan de slag met beter bodembeheer op uw bedrijf? U kunt uw interesse kenbaar maken 
via het formulier op www.projectenltonoord.nl/spaarbodem, tevens voor aanvullende informatie. De 
inhoudelijke startavond van dit project zal plaatsvinden op 7 november in Uithuizen (zie website).
   

Gezocht: gastvrouwen en heren 
SPNA ontvangt regelmatig groepen. Wij doen er alles aan om de bezoekers een welkom gevoel te 

geven. We zoeken vrijwilligers die ons hierbij willen helpen. Denk hierbij aan ontvangen gasten, 

ruimtes klaarzetten, koffie zetten en  schenken etc.. Ook zijn wij op zoek naar mensen die ons willen 

steunen in de PR. Samen kijken hoe we de Noordelijke akkerbouw op een goede manier aandacht 

kunnen geven. Denk hierbij aan persberichten, excursies,  bezoekmiddagen etc. Verdere informatie 

en opgave bij Michiel Bus (bus@spna.nl of 06-19497145).    

 Uitnodiging kennisbijeenkomst “The potato valley  

 Datum:  Bijeenkomst op 28 november a.s.    
 Tijd:  14:00 - 17:00 uur 
 Locatie: SPNA proefboerderij Kollumerwaard Hooge Zuidwal 1 te Munnekezijl 

Iedereen die geïnteresseerd is in pootaardappelen is welkom. Via 

www.thepotatovalley.nl/agenda/kennisbijeenkomst komt er t.z.t. meer informatie beschikbaar. 

 

mailto:burgt@spna.nl
http://www.projectenltonoord.nl/spaarbodem
mailto:bus@spna.nl
http://www.thepotatovalley.nl/agenda/kennisbijeenkomst
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Verzilting 
Het thema verzilting staat al enige tijd op de agenda. Wij maken ons sterk voor het aanleggen van 

een proefveld waar we de zoute kweldruk zoals we die in 2050 verwachten nabootsen.  Middels 

ondergrondse drip-irrigatie met zout water wordt de ondergrondse kweldruk gesimuleerd in het 

proefveld van 1 hectare, en daarmee vergeleken met ondergrondse drip-irrigatie met zoet water. Dit 

om meer te leren wat deze ondergrondse kweldruk voor een effect zal hebben op het reguliere 

bouwplan (opbrengst-derving, structuur-bederf, etc. Voor realisatie van dit proefveld werken wij 

samen met een aantal partijen, onder andere de Provincie Groningen, Acacia Water, Waterschap 

Noorderzijlvest en de projecten SalFar en Zoet op Zout. Op termijn wordt deze lijst van 

samenwerkende partijen aangevuld, mocht u ook belangstelling hebben om deel te willen nemen in 

dit proefveld komen we graag met u in contact. Inzet van SPNA is om een onderzoeker aan te stellen 

op dit thema en onderzoeksveld. We streven daarmee u te kunnen faciliteren met kennis vanuit het 

proefveld voor uw vraagstukken en ook om de algemene kennis-verspreiding mogelijk te maken.  

Meer over dit thema: https://rijkewaddenzee.nl/project/zoutadaptatie/ 

 

SPNA open dagen 2020 
Dinsdag 30 juni 2020:  Locatie Ebelsheerd te Nieuw Beerta 

Dinsdag  7 juli 2020: Locatie Kollumerwaard te Munnekezijl 

Agenda 
3 oktober 2019   Bodembeleefdag op Ebelsheerd te Nieuw Beerta 

7 november 2019  Informatieavond project Spaarbodem te Uithuizen 

14 november 2019  cursus Natuurinclusieve samenwerking akkerbouw+melkveehouderij 

30 juni 2020   Open dag locatie Ebelsheerd 

7 juli 2020   Open dag locatie Kollumerwaard 

                                                                                                                                                                                                          

 

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 te lezen op www.spna.nl. 

 

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

https://rijkewaddenzee.nl/project/zoutadaptatie/
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

