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‘Roaring’ 2021? 
Voor u ligt de nieuwsbrief van SPNA van juni 2021. Een jaar dat waarschijnlijk de geschiedenis ingaat 

als het jaar dat we uit het Corona tijdperk terugkeren naar het ‘oude’ normaal, alhoewel het nog best 

onzeker is hoe zich alles gaat ontwikkelen.  

Vandaag las ik een artikel over de ‘Roaring Twenties’, nu net een eeuw geleden. Een  uitbundige tijd 

na de 1e WO en de Spaanse griep, een tijd met veel veranderingen. Zouden we die nu ook gaan 

meemaken? In de huidige samenleving is veel dynamiek en dat geldt ook voor onze sector.  Niet 

alleen op onze ‘traditionele’ onderzoeksterreinen, maar ook rond o.a. kringloop, klimaat en 

biodiversiteit komen er vanuit de samenleving veel vragen en meningen.  

En wat je hier ook van vindt, als sector moeten we er wel mee aan de slag om antwoorden te vinden, 

omdat het over ‘onze’ toekomst gaat. Als SPNA worden wij regelmatig gevraagd om hierbij een rol te 

spelen. Dit doen wij graag, maar altijd vanuit onze eigen basisprincipes, nl. onafhankelijkheid en 

objectiviteit.  

En we delen deze kennis graag met u, o.a. via onze Open Dagen die dit jaar gelukkig weer door kunnen 

gaan. Al  deze ontwikkelingen leiden er ook toe dat wij op zoek zijn naar versterking van ons team. 

Zie elders in deze nieuwsbrief. 

Namens alle collega’s van SPNA wens ik u een goede en gezonde zomer toe en wij hopen u weer op 

onze locaties te ontmoeten! 

Henk Westerhof 

 

Onderzoek 
Op het moment van schrijven blikken we terug 

op een lange periode van regen, waarin veel 

lopende voorjaarswerkzaamheden abrupt aan 

hun einde kwamen. Het poten en zaaien van 

de diverse proefvelden is door alle nattigheid 

enige tijd vertraagd, maar gelukkig zijn we nu  

toch weer goed onderweg met de 

werkzaamheden.  

Dit onderzoek jaar hebben we een uitdagende 

portefeuille. Op SPNA-Ebelsheerd ligt o.a. veel 

en divers onderzoek in granen en liggen er in 
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het Bio deel van het bedrijf o.a. demo’s rond 

strokenteelt.  

Op SPNA- Kollumerwaard is ook dit jaar de 

omvang van het praktijkonderzoek in 

aardappelen verder toegenomen.   

 

  
 

In de uien zien we ook een duidelijke trend 

naar meer onderzoek, deels door de zelf 

geïnitieerde instapproefvelden.  

Voor het project spaarbodem (zie 

onderzoeksverslag 2020 op Website SPNA) zal 

er een vervolg aangelegd worden van het 

eerste jaar onderzoek naar effecten van 

herbiciden in wintertarwe op de groei en 

ontwikkeling van groenbemesters als 

volgteelt.  

De hierboven genoemde onderzoeken zijn 

maar een kleine greep uit onze onderzoek 

portefeuille voor dit jaar. Nieuwsgierig? Lees 

hierover op onze site, kom naar onze Open 

dagen of naar  één van de andere activiteiten 

welke deze zomer op onze proefboerderijen 

(of via de digitale weg) worden georganiseerd! 

 

Project Gronings, Graan Groener 

en Grondiger   
Afgelopen periode zijn 

er meerdere webinars 

georganiseerd waar 

de leden van de graanacademie informatie  

hebben opgedaan en met elkaar ervaringen 

hebben uitgewisseld. De onderwerpen waren 

Duist, mengteelten, mechanische 

onkruidbestrijding en precisielandbouw. 

Ondertussen is het veldseizoen volop bezig en 

zijn er veel waarnemingen uitgevoerd in de 

verschillende proefvelden en demovelden die 

zowel op Ebelsheerd liggen als bij telers in de 

buurt.  

Komende tijd gaan we in kleine groepen bij de 

proefvelden langs en komt er nog een 

informatieve avond over regeneratieve 

landbouw. 

 

Project Fascinating  

      
Zowel  op 

de zware 

kleigronden (Ebelsheerd) als de zavelgronden 

(Kollumerwaard) is in opdracht van het project 

Fascinating een (meerjarige) proef aangelegd 

om te onderzoeken wat de eiwitopbrengst, -

kwaliteit, en –winbaarheid is van verschillende 

gewassen op verschillende grondsoorten.  

 

 
“Kiemfeest”: Start fascinating op “Ebelsheerd” 

 

Doelstelling van het teeltonderzoek 2021 is te 

komen tot een selectie van de meest kansrijke 

gewassen voor 2022. Voor het project zijn de 

gewassen (zomer)veldboon, lupine, luzerne, 

grasklaver, erwten, soja, koolzaad, 

zetmeelaardappel, suikerbiet, suikerbieten 

https://www.spna.nl/projecten/spaarbodem/
https://www.spna.nl/downloads/catalogus/Effect%20voorjaars-onkruidbespuitingen%20op%20de%20groei%20en%20ontwikkeling%20groenbemester%20(2020).pdf#zoom=100
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(loof), hennep en groenbemester aangelegd  

Op 1 juni 2021 is middels het “kiemfeest” op 

de proefboerderij Ebelsheerd het project 

officieel van start gegaan. Fascinating is een 

ambitieus en groot project, waarin oa. 

Agrifirm, AVEBE, COSUN en Friesland Campina 

samenwerken aan de ontwikkeling van 

hoogwaardige voeding en circulaire landbouw.  
Voor meer informatie:  

https://ispt.eu/projects/fascinating/)                           

 

Demo’s mechanische 

 onkruidbestrijding                  
Ook dit jaar 

organiseren we weer 

drie demo’s, op 

beide proefboerderijen en bij Arjan Prins in 

Meeden. Deze demo’s worden gefinancierd 

door de provincie Groningen. De eerste demo 

is geweest op SPNA-Ebelsheerd, waarbij twee 

roterende wiedeggen zijn geprobeerd in de 

wintertarwe. Vanwege de corona maatregelen 

is de demo gefilmd en hebben we een webinar 

georganiseerd waarbij Christoffel den Herder 

van Ceres Horti Advice meer heeft verteld over 

wiedeggen in het algemeen. De webinar is 

terug te kijken via link . 

Op dit moment zijn de voorbereidingen van de 

andere twee demo’s in volle gang. Bij Prins zijn 

de uien op 2 momenten gezaaid zodat er straks 

vijf verschillende camera gestuurde 

schoffelsystemen hun werking kunnen laten 

zien. Naar verwachting zal ook deze demo 

gefilmd worden en later terug te zien zijn via 

onze site en een speciale webinar.  

 

Verziltingsonderzoek    
Zoals u misschien al heeft 

gelezen, is het project Zoet 

op Zout goedgekeurd door 

het Waddenfonds. Binnen 

dit project zijn verschillende deelprojecten op 

onderzoek hoe we in de toekomst kunnen 

blijven boeren ondanks  de oprukkende 

verzilting. Samen met mede-initiatiefnemers 

uit de regio (boeren, Lauwersmeerregio, LTO 

Noord, Agrarische Jongeren Fryslân en 

Groningen, The Potato Valley en Acacia 

Institute) zetten wij ons ook in voor dit project. 

Eén van de deelprojecten betreft ons 

verziltingsproefveld, waarin we aan de slag zijn 

met het simuleren van zoute kweldruk in de 

bodem. Hiermee willen we  de gevolgen van 

deze druk op gewas en bodem in beeld 

brengen om daar straks met teeltmaatregelen 

op te kunnen anticiperen. Meer is te lezen via 

deze link..  

Tevens zijn er twee informatieve filmpjes 

beschikbaar waarin de thematiek en het 

proefveld worden toegelicht: verzilting film 1   

En  verzilting film 2    ( ca. 20 min).  

 

 

Boeren meten zélf verzilting in hun 

percelen 
Als gevolg van o.a. 
bodemdaling en 

zeespiegelstijging 
krijgen we in onze regio 
steeds vaker  te maken 

met een toename van de verzilting van het 
oppervlaktewater en grondwater. Deze 
effecten kunnen ook erg plaatselijk zijn. 

https://ispt.eu/projects/fascinating/
https://www.spna.nl/actueel/film-demo-1:-roterende-wiedeggen-in-wintertarwe/
https://www.spna.nl/projecten/salty-soil/
https://youtu.be/a1DzBEwyBmI
https://vimeo.com/502980248
https://www.spna.nl/index.php?moduleid=2&actie=contentitem&id=165
https://www.spna.nl/index.php?moduleid=2&actie=contentitem&id=165
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Daarom is het goed om de situatie van 
verzilting in een perceel in kaart te brengen. 
Het project ‘Boeren Meten Water - Verzilting’ 
stelt boeren in staat om zélf metingen uit te 
voeren in hun perceel en oppervlaktewater. 
Boeren Meten Water biedt ruimte aan 50 
agrarische ondernemers uit Friesland en 50 uit 
Groningen.  
 
Meetapparatuur      
Deelnemers aan het project krijgen de 
beschikking over twee AquaPins en een 
AquaMobile De meetgegevens worden 
automatisch doorgezet naar een speciaal 
ontwikkeld webplatform.  
 
Meedoen? 
Wilt ú weten hoe het zit met de verzilting in uw 
perceel, drain en sloot? Neem dan contact op 
met Tjeerd Hoekstra, projectleider LTO Noord, 
(tel.06-13925749 / thoekstra@ltonoord.nl.  
Voor meer informatie over dit project kunt u 

ook terecht op onze site www.spna.nl 

 

The Potato Valley update      

                                        
Er is een nieuwe nieuwsbrief 

van The Potato Valley 

beschikbaar, met daarin o.a. informatie over 

een geplande activiteiten en een update vanuit 

de themagroepen kringlooplandbouw en 

vergroening. Lees de nieuwsbrief hier  

 

 

Slim Landgebruik 

‘Slim landgebruik is een nationaal project dat 
zich bezig houd met de mogelijkheden van 
opslag van koolstof in de bodem. Dit als 
mogelijk antwoord op de klimaatopgave van 
Parijs. Sinds dit seizoen is ook SPNA bij dit 
project betrokken en worden er ook bij 
akkerbouwers in de Noordelijke klei 
activiteiten uitgevoerd die meer informatie 
moeten opleveren over deze uitdaging. Voor 
meer informatie over dit project verwijzen wij 
u naar de website van Slim Landgebruik  
 

TRIJNTJE laatste update voor eind 

project 
Zoals eerder ook meermaals bericht, rijdt het 

project TRIJNTJE inmiddels op volle vaart 

richting het eindstation. Hierbij een laatste 

update alvorens TRIJNTJE zal ‘uitchecken’ en 

daarmee voor de agrariërs op de (noordelijke) 

kleibodem  beschikbaar wordt om in te zetten 

bij beslissingen rondom verbeterd bodem-

/waterbeheer op perceelsniveau.  

De aansluiting van TRIJNTJE met het nieuwe 

Akkerweb-platform Farmmaps is inmiddels 

technisch gereed en de eerste test-gebruikers 

hebben hun weg gevonden. Op basis van de 

input van deze test-gebruikers is er gewerkt 

aan een handleiding. Deze maand verwachten 

wij u het filmpje over het gebruik van Trijntje 

te kunnen laten zien. 

 

Beschikbaar 

In de komende maanden zal er nog een keer 

een beroep gedaan worden op de betrokken 

TRIJNTJE-telers-testgroep om met hun eigen 

percelen aan de slag te gaan als laatste 

controle alvorens het project ‘uit-te-checken’ 

en voor iedereen beschikbaar te stellen. Met 

de ontwikkelde TRIJNTJE-tool is er de 

mogelijkheid om VanderSat data m.b.t. 

mailto:thoekstra@ltonoord.nl
https://www.spna.nl/
https://the-potato-valley.email-provider.nl/web/mh3izebs2b/dkdcqb3gis/ud4mobs4sz/swgaezsyhh
http://www.slimlandgebruik.nl/
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bodem-vocht inzichtelijk te krijgen op perceel 

niveau. 

Meer info over waar de applicatie beschikbaar 

is, voor wie en ook vooral hoe te gebruiken 

volgt in de loop van de komende maanden. Op 

onze website zijn twee kleine voorproefjes te 

vinden.   

Pieter Remijn; nieuw bestuurslid 

SPNA  
 

 Dit voorjaar is Pieter Remijn benoemd als 

bestuurslid van SPNA. Hiermee is ons bestuur 

weer voltallig. Hieronder stelt hij zich aan u 

voor. 
 

Mijn naam is Pieter 

Remijn (36 jaar), 

samen met mijn 

vriendin en 

zoontje van 1,5 

woon ik in Nieuw 

Scheemda. Ik ben 

toegetreden tot 

het bestuur als afgevaardigde van Stichting 

Voorbeeldbedrijf Oldambt (SVBO). 

Ik ben opgegroeid op de SPNA-locatie in 

Munnekezijl en ben na mijn studie 

bedrijfskunde werkzaam geweest bij een 

aardappel handelshuis in Emmeloord. Toen 

zich de kans voordeed om boer te worden zijn 

we verhuisd naar Nieuw Scheemda. Daar run 

ik inmiddels een aantal jaar samen met mijn 

schoonvader een akkerbouwbedrijf waar we 

granen, suikerbieten en pootaardappelen 

telen.  

Er gebeurt momenteel erg veel in de 

agrarische sector waardoor er ook zeker voor 

de SPNA kansen zijn. Ik heb er veel zin in om de 

SPNA daarbij te ondersteunen.  

Stageonderzoek: 

“overleving luizen en natuurlijke 

vijanden” 
Hallo, ik ben Jan Willem Sinnema 23 jaar oud 

en woon op een akkerbouwbedrijf in Dronrijp. 

Sinds januari doe ik mijn afstudeerstage bij 

SPNA Kollumerwaard. Ik zit in het vierde jaar 

van mijn studie tuin- akkerbouw 

ondernemerschap aan Aeres Hogeschool in 

Dronten. Ik verricht onderzoek naar de 

voorkomende luizen en natuurlijke vijanden in 

de vijf meest gekozen groenbemesters van de 

akkerbouwgebieden de Bouhoeke en het 

Hogeland. Hiervoor voer ik metingen uit met 

plak- en potvallen.  

 

Open dagen SPNA  

29 juni Ebelsheerd  en 6 juli 

Kollumerwaard  
De SPNA Open Dagen 

zijn dé uitgelezen 

mogelijkheid om 

helemaal bijgepraat te 

worden over de laatste ontwikkelingen 

rondom het onderzoek naar de teelt en 

verwerking van granen, suikerbieten, uien, 

pootaardappelen en andere gewassen. 

 

Wanneer:  

Op 29 juni bent u van 11.00 – 18.00 uur 

welkom op Ebelsheerd. 

Op 6 juli van 13.00 -20.00 uur op 

Kollumerwaard. 

In groepen van 15 personen zal er een tour 

langs de gewassen zijn, waarbij u door 

verschillende onderzoekers/bedrijven 

helemaal wordt bijgepraat.  

 

Aanmelding vooraf verplicht en vol is vol! 

Als gevolg van de nog steeds geldende 

beperkingen mogen wij u alleen toelaten 

 

https://www.spna.nl/projecten/trijntje/
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wanneer u zich vooraf aanmeldt. U ontvangt 

dan van ons de starttijd van uw tour. De 

uitnodiging en mogelijkheid tot opgave 

worden u nog gemaild. 

 

Personeelswijzigingen  
Zoals u wellicht hebt meegekregen is onze 

collega van Ebelsheerd, Martha Schenkel-

Berends op 1 februari j.l. overleden. 

Gedurende heel veel jaren  verzorgde zij de 

koffie- en thee op vergaderingen en  

bijeenkomsten en verzorgde het kantoor en de 

vergaderzaal.  

Inmiddels hebben we voor haar een opvolger 

gevonden in de persoon van Jolanda Schuur. 

Zij verzorgt nu de werkzaamheden in Nieuw 

Beerta.  

 

Tijdelijke uitbreiding 

Als gevolg van de toegenomen 

werkzaamheden (en deels als ziekte-

vervanging) zijn Bram Lommerts (Ebelsheerd) 

en Rick de Schutter (Kollumerwaard) dit 

voorjaar en zomer bij ons werkzaam op de 

proefboerderijen.  

 

 

 

 

 
 

 

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  
 

 
 

Vacature projectleider 
Door o.a. een toename in meerjarige projecten is er bij ons een vacature voor “projectleider”. Deze 
persoon zal zich met name bezig gaan houden met projectorganisatie en met communicatie.  
Een unieke kans om aan de slag te zijn met de uitdagingen voor de akkerbouwsector voor de 
komende decennia!  
Bent u nieuwgierig? Bel dan voor meer informatie met Henk Westerhof (06- 834 83824 of klik hier 
voor de vacature tekst. 
 

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). Meer informatie is lezen op www.spna.nl. 

 

 

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

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/
https://www.spna.nl/actueel/vacature-projectleider-(0,6-fte)/
http://avestura.cmail20.com/t/d-l-tliitjl-hjhrijdkr-r/
mailto:info@spna.nl

