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Welkom bij deze Herfst nieuwsbrief 

Een prachtige nazomer was het de afgelopen tijd. Veel werk is er verzet op het land, zo ook op de 

proefboerderijen Ebelsheerd en Kollumerwaard. In deze nieuwsbrief kunt u lezen van de activiteiten 

bij SPNA.  Er is ook een vacature voor een onderzoeksassistent. Graag zouden wij u in deze 

nieuwsbrief  willen vertellen over onze plannen voor studie bijeenkomsten en andere kennis 

activiteiten. Maar helaas hebben ook wij beperkingen als gevolg van de Corona 

voorzorgsmaatregelen. Zodra wij weer mogelijkheden zien om u weer op een verantwoorde manier 

uit te nodigen,  dan zullen wij dat doen. Tot het zover is, proberen wij u wel langs de digitale weg op 

de hoogte te houden.  En heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan 

horen wij die graag!  Veel leesplezier gewenst. 

Stand van zaken onderzoek en praktijk 2020 @ Ebelsheerd 
Met ingang van het najaar 2020 bewerkt Ebelsheerd weer 

zelf de ca 112 ha grond rondom de proefboerderij. Er is 

geploegd en gezaaid met de aangeschafte tractor. De 

groenbemesters en koolzaad zijn inmiddels goed 

opgekomen. De laatste oogstwerkzaamheden zijn afgerond. 

De resultaten van de tarweproeven zijn verwerkt en de 

voorlopige resultaten inmiddels gedeeld. De 

koolzaadrassenproef staat er alweer mooi op en de eerste 

waarnemingen zijn gedaan. Komende tijd wordt er invulling 

gegeven aan de wintertarweproefvelden en worden de 

laatste rapportages afgerond.  

Stand van zaken onderzoek en praktijk 2020 @ Kollumerwaard 
De proeven met pootgoedaardappelen zijn gerooid. De consumptieproeven blijven nog wat langer 

staan. De uien zijn gerooid en er is begin gemaakt met de oogst van de suikerbieten. 
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Enkele proeven en demo’s uitgelicht 

KlimaatAdaptatie 
Voor het project Klimaatadaptatie Open Teelten heeft SPNA dit 

jaar proeven aangelegd zonder en met klimaatadaptatieve 

maatregelen. Doel: risico’s op opbrengstderving door extreme 

weersomstandigheden verkleinen. Vier maatregelen zijn getest. 

1. Er is gepoot met een breedspoorrijpadensysteem om te 

testen of het de verdichting verminderd. 2. Groenbemesters zijn 

gezaaid die organische stof leveren en die de structuur verbeteren met hun wortels. 3. De 

bodemuitvloeier Transformer is toegepast om te kijken of een droge bodem beter water op kan 

nemen. 4. Tot slot zijn emissiestoppers getest. Emissiestoppers zijn een soort dijkjes tussen de 

aardappelruggen. Mogelijk kunnen die regenwater langer vasthouden, afspoeling tegengaan en 

zorgen voor extra schaduw. Gedurende het seizoen zijn er waarnemingen naar stand, aantal planten 

en aantal stengels uitgevoerd. De aardappelen waren snel aan de maat waardoor er maar één keer 

een proefrooing is uitgevoerd. Over enkele weken wordt begonnen met de maatsortering en 

opbrengstbepaling van de eindrooiing. Wordt vervolgd! Voor meer informatie over klimaatadaptatie  

klikt u op de volgende verwijzing: 

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-

LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Klimaatadaptatie-Open-Teelten-1.htm 

foto links - aardappel worden gepoot op het breedspoorrijdenpadensysteem,  

foto midden: maatsortering na de eerste proefrooinig geeft inzicht in knolaanzet bij de verschillende behandelingen, 

foto  rechts de stand van het gewas bij de verschillende maatregelen wordt beoordeeld met een cijfer.  

 

Minimale bodembewerking, groenbemestermengsels en uitspoeling 
 

Op 17 september is een demo georganiseerd over minimale 

bodembewerking. De demonstratie werd georganiseerd vanuit de 

projecten Spaarbodem en Perceelemissie, in nauwe samenwerking 

met NKG-groep Fryslân en Groningen. Er werden zeven machines 

getoond die op minimale diepte een gewas of groenbemester effectief zouden kunnen doden 

waardoor in korte tijd een schoon zaai- of plantbed ontstaat. Daarmee wordt ingespeeld op de 

 

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Klimaatadaptatie-Open-Teelten-1.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Klimaatadaptatie-Open-Teelten-1.htm
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behoefte om groenbemesters tot het voorjaar te laten staan en pas dan te bewerken. De machines 

die gedemonstreerd zijn: struik overtopfrees, Celli overtopfrees, Celli biofrees ‘Geohobbel’, EuM 

vibrocat cultivar, Treffler TGA cultivar en de Karat met Koralin beitels.  

Daarnaast is de proef ‘Effect voorjaars-

onkruidbespuitingen op de groei en ontwikkeling 

groenbemesters’ toegelicht (Spaarbodem). Het doel 

van deze proef is om te achterhalen of 

onkruidbestrijding die in de wintertarwe in het 

voorjaar heeft plaatsgevonden mogelijk effect heeft 

op de groenbemester(s) die erna worden gezaaid.  

Ook hebben de deelnemers een toelichting gekregen 

op de demo-/proef ‘Effect van afspoelingsmaatregelen 

in zaaiuien’ (LTO). Het doel van de proef is om inzicht 

te krijgen van het effect van diverse maatregelen op 

de afspoeling van hemelwater. De proef is dit jaar 

voor de tweede keer uitgevoerd. De maatregelen 

woeltand, schoffelen en een combinatie van woeltand 

en schoffelen zijn dit jaar herhaald. Dit om te kunnen 

beoordelen hoe betrouwbaar en robuust de behaalde 

resultaten uit 2019 zijn.  
 

Spaarbodem wordt uitgevoerd door LTO Noord, Noorderzijlvest, GrAJK en SPNA, in samenwerking 

met diverse bodem- en waterexperts. 

Demo groenbemesters 
Op 17 augustus is een demo met 26 verschillende groenbemesters op Kollumerwaard gezaaid. Het 

doel is om agrariërs en andere belanghebbenden inzicht te geven in de verscheidenheid aan 

groenbemesters voor de akkerbouw in Noord-Nederland. Limagrain, DLF, Neutkens, Profytodsd, DSV 

en Barenbrug hebben het zaaizaad aangeleverd. Op twitter, facebook en de website van SPNA kunt u 

de ontwikkelingen van de groenbemesters volgen.  

Salty Soil; Verzilltingsproefveld Kollumerwaard                     
Verzilting is wellicht één van de grootste uitdagingen voor de kuststreken in Nederland. De 

verwachting is dat we hier de komende jaren steeds meer problemen mee krijgen. Wat voor effect 

een zilte ondergrond precies zal hebben op onze gangbare teelten weten we nog niet goed.  Daarom 

is op Kollumerwaard  het afgelopen jaar een infrastructuur aangelegd waarmee we op praktijkschaal 

(ruim 2 ha) onderzoek kunnen doen naar de effecten van een zilte ondergrond op onze gewassen. In 

dit proefveld wordt gecontroleerd zout water in de bewortelbare zone aangebracht.  
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Dit is uniek onderzoek, dat naar verwachting veel kennis en ervaring zal 

opleveren hoe om te gaan met verzilting. Ook bied dit proefveld de 

mogelijkheid voor bijvoorbeeld rassenonderzoek op zouttolerantie. Wilt 

u meer weten over dit onderzoek en de mogelijkheden die dit kan 

bieden, neem dan contact op met  Henk Westerhof 

(westerhof@spna.nl).  

De ontwikkeling van dit onderzoek is mede gefinancierd vanuit het 

Europese Salfar project, de Provincie Groningen  en de Branche 

organisatie Akkerbouw. 

 

        

 

Studenten op bezoek 
Op 14 september zijn een groep studenten van Van Hall Larenstein en het Nordwin college op de 

Kollumerwaard geweest voor een praktijkdag rond precisielandbouw. Aan de hand van gegevens van 

één van onze percelen zijn ze aan de slag gegaan met o.a. bodemanalyses en taakkaarten. Wij 

hechten sterk aan een goede relatie met het groen onderwijs, omdat goed en praktijkgericht 

onderwijs de basis is voor de toekomst van onze akkerbouwsector.  

Van Humusacademie naar Slim Landgebruik 
Niet alles loopt zoals gedacht of gehoopt. De Humusacademie, gericht op bevordering van kennis en 

kunde wat betreft bodem organische stof, is nog springlevend. Het onderdeel ‘koolstofcertificaten’ 

bleek echter niet levensvatbaar. Met de koolstofcertificaten wilden we samen met de provincie 

Friesland een uitbetalingsmodel maken voor koolstofvastlegging (humusopbouw!) in 

akkerbouwgrond op basis van begin- en eindmeting van de bodem koolstof. Het is gebleken dat dat 

niet haalbaar is. 

Op nationaal niveau loopt het project Slim Landgebruik. Dat gaat ook over koolstof vastlegging in 

agrarische grond. Hierin wordt op akkerbouwbedrijven onderzocht wat de relatie is tussen het 

grondgebruik en de eventuele koolstofvastlegging. De resultaten kunnen onderdeel worden van een 

nationaal of Europees uitbetalingssysteem. Dat vindt dan niet plaats op basis van individuele 

metingen maar op basis van genomen maatregelen: vruchtwisseling, groenbemesters, stro, dierlijke 

mest, grondbewerking, compost en bokashi. 

Veel deelnemers van de Humusacademie gaan nu meedoen in het Slim Landgebruik project. SPNA 

gaat dit najaar de metingen bij hen uitvoeren. 

mailto:westerhof@spna.nl
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         Project Stikstof Telen (voorheen: Planty Organic)      
Dit project gaat over biologische akkerbouw op basis van 100% eigen stikstofwinning met 

vlinderbloemigen. https://www.spna.nl/projecten/stikstof-telen/  

De publicatie in mei van de ‘Sneak Preview evaluatie Planty Organic’  

(https://www.spna.nl/downloads/9897-Sneak%20preview.pdf#zoom=100 ) leverde veel publiciteit 

op, waaronder ‘Vroege Vogels’ ( https://www.nporadio1.nl/vroege-vogels/onderwerpen/60219-

2020-06-14-stikstof-telen  ) en artikelen in Trouw, Akkerwijzer en Veldpost. Deze wat brutale 

vooruitblik blijkt inmiddels niet voorbarig: ook seizoen 2020 verloopt voorspoedig, ondanks tijdelijke 

droogte. Begin november worden de laatste bodemmetingen gedaan, en dan volgt de echte 

evaluatie. De conclusie zal zijn: met 100% eigen stikstofwinning kan een biologische 

akkerbouwrotatie ingericht worden met iets lagere opbrengsten en veel duurzaamheidswinst. 

Jammer dat voor die winst nog niet betaald wordt….. Ook dat is resultaat van deze langjarige proef 

en een signaal aan de maatschappij. 

We zoeken naar middelen om het proefveld voort te kunnen zetten: als regionaal voorbeeld 

kringloopbedrijf en als proeflocatie voor fosfaat-onderzoek. Ook op dat laatste terrein willen we, na 

het stikstof onderzoek, voorop lopen. Tips zijn welkom: burgt@spna.nl 

AgriFuture                                         
Begin september zijn we met akkerbouwers en met Louis Bolk instituut en Wageningen Research 

gestart met het agronomische ontwerp voor AgriFuture Kollumerwaard. Zie de prospectus ( 

https://www.spna.nl/downloads/8788-AgriFuture_Prospectus_1901925-07-W01-S2.pdf#zoom=100 ) 

voor wat we van plan zijn. Medio november ligt er een ontwerp. Wilt u tussentijds op de hoogte 

blijven, meld u dan aan voor de ‘AF nieuwsflits’ waarvan de eerste inmiddels verstuurd is. Aanmelden 

via burgt@spna.nl . 

SPNA TV en Youtube      
SPNA TV heeft een zelf een plek op YouTube om filmpjes te plaatsen. De link naar het YouTube 

kanaal is te vinden op de website van SPNA onder het kopje “onderzoek” / “SPNA tv” (  

https://www.spna.nl/onderzoek/spna-tv-1/  )  

Op YouTube zijn meerdere filmpjes te zien waarin SPNA actief bezig is. Deze zijn te vinden door te 

zoeken naar “ SPNA agroresearch“.  

Stagiar locatie Ebelsheerd / onderzoek duistbestrijding 
Hallo, ik ben Jan Willem Veldman. Sinds september loop ik stage bij SPNA in Nieuw Beerta. Ik zit in 

het vierde jaar van mijn studie tuin-akkerbouw aan het Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Tijdens de 

eerste 2 periodes van het vierde jaar verricht ik tijdens mijn stage, onderzoek naar de verschillende 

mogelijkheden van duistbestrijding. Naast dit onderzoek kijk ik  wat de ervaringen zijn met duist op 

de proefboerderij en probeer ik aan de hand van eerdere resultaten conclusies te trekken die 

mogelijk van pas kunnen komen bij mijn eigen onderzoek.  

https://www.spna.nl/projecten/stikstof-telen/
https://www.spna.nl/downloads/9897-Sneak%20preview.pdf#zoom=100
https://www.nporadio1.nl/vroege-vogels/onderwerpen/60219-2020-06-14-stikstof-telen
https://www.nporadio1.nl/vroege-vogels/onderwerpen/60219-2020-06-14-stikstof-telen
mailto:burgt@spna.nl
https://www.spna.nl/downloads/8788-AgriFuture_Prospectus_1901925-07-W01-S2.pdf#zoom=100
mailto:burgt@spna.nl
https://www.spna.nl/onderzoek/spna-tv-1/
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Gezocht: collega onderzoeksassistent / vacature ! 
 

Door uitbreiding van onze onderzoek portefeuille zijn wij op zoek naar een extra onderzoeksassistent 
met als primaire locatie Kollumerwaard. De functie van onderzoeksassistent omvat het organiseren 
en uitvoeren van alle voorkomende praktijkwerkzaamheden met betrekking tot het onderzoek. Dit in 
nauw overleg met de onderzoeker. Opleidingsniveau HAS of MAS niveau 4. Voor meer informatie, zie 
de vacature op onze site www.spna.nl  of klik op de volgende link: 
https://www.spna.nl/spna/vacatures-en-stages/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

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          

 

 
 

De Stichting Proefboerderijen Noordelijke 
Akkerbouw, de onderzoeksinstelling voor de 
akkerbouw op de Noordelijke klei, zoekt voor de 
locatie Kollumerwaard (Munnekezijl)  een 
zelfstandige: 
 

           Onderzoeksassistent 

      80 – 100 % 

 
Voor de profielschets zie www.spna.nl .  

 
 

Reactietermijn:  uiterlijk 23 oktober 2020 
 

 

http://www.spna.nl/
https://www.spna.nl/spna/vacatures-en-stages/
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/
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http://www.spna.nl/

