Format voor het indienen van een

projectvoorstel
voor de Oproep van de Brancheorganisatie Akkerbouw
Dit format wordt gebruikt voor het aanmelden van een projectvoorstel voor de Oproep van de
Brancheorganisatie Akkerbouw. Voor de invulling van onderstaande punten mag u maximaal 5
pagina’s gebruiken (excl. begroting).
LET OP: stel uw PC in op ‘veilig’ voor wat betreft het te gebruiken emailadres voor verzending:
info@bo-akkerbouw.nl
Titel projectvoorstel

Invloed verzilting op klei

Contactgegevens penvoerder:

Naam:
Organisatie:
e-mailadres:

Carina Rietema
SPNA Agroresearch
rietema@spna.nl

Aanleiding
Één van de onderwerpen waarvan het belang meer en meer duidelijk wordt, is het opkomende zoute
kwelwater en de risico’s van natuurlijke verziltingsprocessen op gewas en klei-bodem in de
akkerbouw. Als SPNA willen we met dit onderwerp aan de slag, in een meerjarig project waarin we
bestaande expertises willen combineren met de aanwezige (praktische-) vragen en het doen van
(veld-) experimenten, waarbij we de expertise van derden willen gebruiken. Dit om meer (praktische-)
handvaten te hebben in deze opkomende uitdaging.
Dit projectvoorstel wordt op verzoek van SPNA zelf geschreven, omdat er diverse partijen (telers,
belangenorganisaties, verdeling/ras ontwikkelaars, bodem/-waterkundigen, waterschappen,
overheden) geïnteresseerd zijn in bovenstaand thema/kennis-vlak. Deze partijen willen via activiteiten
op een demo-/pilotveld met daarin verziltende omstandigheden aan de slag om meer te leren over
verzilting. Als SPNA willen we middels o.a. dit projectvoorstel van start kunnen gaan met het
faciliteren van het pilot-/demoveld voor dit kennis-vraagstuk. SPNA is één van de actieve aanjagers
van het programma Zoet op Zout, welke momenteel wordt geschreven en richting verschillende
financiers en uitvoering wordt gebracht, waarin telers in de regio, samen met o.a. LTO,
waterschappen, Acacia Water, provincies gezamenlijk optrekken om meer te leren over verzilting. Het
programma bestaat uit verschillende thema’s (verschillende niveaus van water-beheer), waarbij het
verziltingsproefveld/demo-veld één van de bouwstenen vormt. De bouwstenen staan inhoudelijk niet
los van elkaar. Zowel per bouwsteen als voor het volledige programma worden nu middelen gezocht,
waarbij deze BO aanvraag een specifieke vraag is voor deze betreffende bouwsteen en niet voor het
overkoepelende programma.
Doel en relevantie
Het is de inzet van SPNA om vraagstukken op gebied van verzilting vanuit de verschillende
stakeholders te combineren om zo efficiënt en doelgericht te werken aan dit vraagstuk, zonder
meerdere keren het wiel uit te hoeven vinden. Daarnaast is het toetsen van verschillende aannames
vanuit het verleden, vaak gebaseerd op theoretische of niet-realistische modellen (m.b.t. grondsoort,
klimaatzone of rotatie), ook een belangrijk doel van het pilot/demoveld: weten wat er daadwerkelijk
gebeurt om daarmee andere modellen te voeden t.b.v. goede voorspellingen van de verschillende
klimaat-gevolgen.
Voor de Nederlandse akkerbouwer levert het inzichten in wat de daadwerkelijke gevolgen kunnen zijn
van verzilting op het gebied van klei-bodem- en gewas. Hoe verandert de bodemstructuur,
bewerkbaarheid en wat zijn de gevolgen voor gewasgroei, opbrengsten en kwaliteiten van de te
oogsten gewassen? De focus is hierbij op klei-gronden omdat hier nog veel vraagtekens zijn, en het al
wel duidelijk is dat klei- en zand zich heel anders gedragen m.b.t. dit thema. Op basis van deze basisvraagstukken kan er op het veld verder worden ingegaan op de effecten van verschillende

management keuzes (vorm van grondbewerking, groenbemesterskeuze, bemestings-keuzes, rotatie
etc etc) op de mate van verzilting in de bodem, en de daarmee gerelateerde veranderingen in bodem
en gewas, waarmee de telers inzichten kunnen krijgen in de mogelijkheden om de gevolgen te
minimaliseren. Dit kan zowel praktische- als economische gevolgen hebben (bouwplan/
groenbemesters-keuzes verandering, andere keuze grondbewerking).

Projectvoorstel
De pilot naar verziltingseffecten op de klei zal bestaan uit de volgende werkzaamheden/activiteiten;
 Proefvelden werk: fysiek uitvoeren van de diverse pilots etc en daarmee data verzamelen t.b.v.
kennis- en toepassings-vraagstukken (zie ook uitvoering&planning).
 Open dagen / veld-dagen / excursies: het op het veld laten zien en horen van ervaringen van
zowel ons als van de verschillende stakeholders betrokken bij het project-veld. Op deze manier
gewaarborgd dat we doen wat de praktijk vraagt en op die manier een juiste ijking van het zinnig
bezig zijn voor de sector en die van de overige stakeholders in dit proef-/pilotveld (agrarisch,
beleid, water etc etc).
a. Onderdeel hiervan: inzetten op telers-uitwisselingen qua ervaringen en kennis op dit
thema in de Nederlandse akkerbouw op klei middels inbreng en uitwisseling activiteiten
en kennis/ervaringen met proefboerderij Rusthoeve te Zeeland.
 Farmers’ cafe’s / Kennisdelerbijeenkomsten: faciliteren en ook zelf geven van presentaties
over de vorderingen op het proef-/pilotveld.: wat hebben we met z’n allen geleerd en hoe gaan we
verder en vooral; wat kan de praktijk hiermee op het eigen bedrijf?
a. Onderdeel hiervan: inzetten op telers-uitwisselingen qua ervaringen en kennis op dit
thema in de Nederlandse akkerbouw op klei middels inbreng en uitwisseling activiteiten
en kennis/ervaringen met proefboerderij Rusthoeve te Zeeland.
 Faciliteren uitrol kennis-vraagstukken op het proef-/pilotveld of anderszins betrekken
stakeholders in uitrol van vraagstukken. Luisteren en plaatsen van discussiestukken op het
proefveld en/of actief betrekken bij andere activiteiten die georganiseerd worden binnen dit thema.
a. Onderdeel hiervan: uitwisseling met kennis- en ervaringen in het Zeeuwse (via contacten
met de teams van proefboerderij Rusthoeve, Delphy en Deltaris aldaar)
Inrichting en vraagstelling proefveld
Een perceelsblok van 1 ha wordt verdeeld wordt in 3 percelen, waarop een realistische bouwplan
rotatie plaats kan vinden van tarwe, ui en (poot-) aardappel. De helft van het totale blok wordt voorzien
van een systeem om het water in het systeem zoet te houden (‘2020 situatie’) en het andere deel
wordt ingericht om het opkomende kwel van 2050 te simuleren (wordt middels ondergrondse dripirrigatie gerealiseerd). Het effect van deze twee water-situaties op gewas- en bodem worden
onderzocht. Zeer waarschijnlijk, op basis van de ervaringen en fysische kennis over bodem, dat de
bodemstructuur negatief zal veranderen. Vraag is echter hoe negatief en ook mn. in welke mate dit
effect van zout op klei onomkeerbaar is. Mogelijk dat dit blijvende effecten op de bodem heeft van het
betreffende perceel, en zal hier schade van op gewas- en bodem voor langere tijd als dat het project
loopt zijn. Dit kan een bedreiging zijn, maar ook juist een kans op te leren hoe het in de bodem werkt
op dit vlak en hoe deze processen ook zelf te kunnen beïnvloeden.
In onderstaand Figuur 1 een concept ontwerp van het betreffende proefveld bijgevoegd, waarbij er
ondergronds deels zoet water en deels zout water (één EC waarde) wordt aangebracht omwille van
imitatie 2020 (zoet) en 2050 (zout) situatie.

Figuur 1: Concept inrichting proefveld verzilting SPNA Kollumerwaard.

Vragen waarmee we in de pilot aan de slag gaan zijn praktijk-gestuurd (rol grondbewerkingen,
groenbemesters, bouwplan, organische stof e.a.), en niet alle vragen zullen op het pilotveld plaats
hoeven hebben; middels het demo/pilotveld wordt het belang van dergelijke vraagstelling wel
onderstreept en kan het bijdragen aan het hebben van de juiste inzichten en basis-kennis t.b.v.
aangepaste en realistische modelleringen t.b.v. effecten van het zout op klei en dus zo bijdragen aan
antwoord op de gestelde vragen rond het thema verzilting.
De hoofdonderzoeksvraag van het proefveld is als volgt:
- Wat is het effect van verzilting (vanuit ondergrondse zout-water druk) op de
eigenschappen van de bodem/klei (structuur, bewerkbaarheid, vochtregulerend
vermogen)? En daarnaast: wat is het effect van deze verzilting op de gewasgroei
(kwaliteit en opbrengst)?
o Hiervoor wordt er gemonitord op water-, bodem- en gewaseigenschappen in zowel
het zoete als het zoute deel van het proefveld en worden deze waarnemingen met
elkaar vergeleken om te kunnen beoordelen wat het effect van de ondergrondse kwel
is op bodem- en gewaseigenschappen.
Doordat het proefveld bestaat uit 1 ha met daarin zowel een gewas- als een zoet-zout variant (6
proefveldblokjes), zal hiermee gefaciliteerd worden in de onderstaande onderzoeksvraagstukken, die
allemaal een uitbreiding/ondersteuning zijn op de hoofdvraag. Door de faciliterende functie van het
proefveld kan er gezamenlijk met veel andere stakeholders in het proces efficiënt worden ingezet op
een maximale waarde van de kennis-verwaardig in het proefveld. Het beantwoorden van de
hoofdvraag kan daarmee uitgebreid/aangevuld worden met een aantal deel-vragen die gezamenlijk
een compleet beeld kunnen geven van de effecten van zout op klei en de mogelijkheden om deze
effecten te kunnen beïnvloeden middels handelings-perspectief door de telers:
-

-

Wat is het effect van verschillende parameters van de bodem/klei (bijvoorbeeld organische
stof gehalte, minerale beschikbaarheid, capillaire werking) op de mate van verziltings-schade?
o Link ander onderzoek: vraagstukken vanuit The Potato Valley, Regiodeal NoordOost
Fryslân naar mogelijkheden onderzoek verzilting, programma Zoet op Zout, TKI
aanvraag Klimaatadaptatie Open Teelten n.a.v. uitkomsten WP1.
Wat is het effect van verzilte klei voor de gewasopbrengsten in huidige bouwplannen? En; zijn
deze effecten verschillend tussen rassen of teeltmethoden, waarmee verziltingsschade
geringer wordt?
o Gedacht worden aan veranderde knol-aanzet door aardappelen, bewaareigenschappen of ziektegevoeligheid, maar ook opbrengsten en kwaliteiten in tarwe
en ui n.a.v. gewasgroei op het veld (bewortelings-eigenschappen onder stress).
o Link ander onderzoek: vraagstukken vanuit veredelings-firma’s, The Potato Valley,
programma Zoet op Zout, RUG plantenfysiologie, TKI aanvraag Klimaatadaptatie
Open Teelten n.a.v. uitkomsten WP1.

-

-

Rotatie: vruchtwisseling, rol groenbemesters in de zout-water lens-vorming in de bodem, t.o.v.
zoet-water management keuzes t.b.v. behoud vocht voor teelten op klei.
o Link ander onderzoek: TKI aanvraag Klimaatadaptatie Open Teelten n.a.v. uitkomsten
WP1, link DAW-projecten (Spaar-) Bodem, programma Zoet op Zout.
Grondbewerkingen: wat is effect van verschillende grondbewerkingen op zoet-zout water
lenzen (ploegen, nkg, woelen: in stroken vergelijk aanleggen en monitoring mogelijk?)
o Link ander onderzoek: programma Zoet op Zout, TKI aanvraag Klimaatadaptatie
Open Teelten n.a.v. uitkomsten WP1.

Belangrijk bij bovenstaande vraagstukken is om eerst meer te weten over de algemene
eigenschappen van verzilting op klei, en/of dat daarmee het doen van onderzoek op 1 ha proefveld
hiervoor groot genoeg is voor uitbreidende vraagstukken: verschillende variabelen (zout, gewas,
bewerking-, groenbemesters-, organische stof- en bouwplan- management) zijn allemaal extra
onderzoeks-veldjes en daarmee wordt de bewerkbare oppervlakte kleiner wanneer het aantal
variabelen groter wordt; op een gegeven moment is 1 ha proefveld nog onvoldoende groot om alle
onderwerpen te kunnen blijven faciliteren en zal er worden ingezet op uitbreiding van het proefveld.
Maar de basis-hoofdvraag zoals hierboven besproken kan middels het 1 ha veld worden uitgezet in
het proefveld.
Ter illustratie onderstaand een tweetal figuren die activiteiten en inzet van het proefveld weergeven:,
waarbij de rol van SPNA echt het faciliteren en mogelijk maken van de basisvoorwaarden is, en het
daarmee aanjagen om onderzoeksvraagstukken te gaan uitwerken t.b.v. praktische informatie en
kennis op het kennisvlak verzilting. Op deze manier komen de verschillende stakeholder op basis van
kennis-behoefte en discussie op basis van deze kennis bijeen, wat helpt in het gezamenlijk begrip van
de situatie en noodzaak tot gezamenlijk van de uitdagingen die dit met zich mee kan brengen.

Planning
- Geef relevante go / no-go momenten en presenteer een overzichtelijke planning.
Activiteit
Proefveld werk
- plan van inrichten proefveld
- inrichten proefveld
- eerste teeltjaar; systeem leren
kennen en basis-vraagstukken
waarnemen

Moment

Go/no Go moment

- juni – september 2019
- september – maart 2020

- voldoende zicht op zekerheid
(financieel, netwerk,
onderzoek)
- als basis goed is; door met
vervolg vragen

- maart 2020 – november 2020

Open dagen/excursies
- jaarlijkse open dag SPNA
- specifieke excursies naar/van
locaties elders
Farmers café’s /
kennisbijeenkomsten
- ‘symposium’ van behaalde
resultaten (kennis-dag)
Faciliteren kennis-uitrol
- vastleggen/verzamelen
verschillende resultaten
onderzoeken op pilot/proefveld
- zichtbaar maken resultaten op
website o.i.d.

- jaarlijks juli
- met seizoenen mee

- december 2020?/februari
2021?, afhankelijk van duur en
resultaten van de vraagstukken
jaarlijks
Jaarlijks / seizoensmatig op
basis van moment resultatenvrijgave

- op basis van resultaten en
inzichten verkregen

- op basis van resultaten en
inzichten verkregen

- op basis van resultaten en
inzichten verkregen

Uitvoerders en betrokkenheid
Uitvoerders in dit project zullen zijn:
- SPNA Agroresearch. Een organisatie die vanuit historie actief is met diverse uitdagingen in de
agrarische sector om hier handen- en voeten aan te geven en bij te dragen aan kennis- en
ervaringen opbouwen en dit middels diverse bestaande netwerken bij de telers te kunnen
brengen. Door veel telers in de regio ook gezien als dé plek voor dergelijke onderzoeksactiviteiten en kennis-uitrol vanuit een onafhankelijk oogpunt: niet direct verbonden aan marktpartijen voor dergelijke vraagstukken en daarnaast ook niet een partij die een oordeel drukt.
Het doen van goed onderzoek en vergelijk t.b.v. de agrarische sector staat voorop.
- Op basis van de verschillende thema’s zullen verschillende andere partijen (Acacia, Aequator,
Saline Farming Texel (ondanks recent faillissement wel contact), Deltaris, Eurofins, RUG
Plantfysiologie, Wageningen University, Van Hall Larenstein Hogeschool, Agrifirm, LTO
Projecten, The Potato Valley, proefboerderij Rusthoeve, waterschappen) ingeschakeld
worden voor het uitvoeren van bepaalde onderzoeks-/demonstratie activiteiten. Alle partijen
zetten hun expertises in in het proefveld, waarbij SPNA continue als facilitator en verbinder
optreedt en daarmee een groot deel van de daadwerkelijke uitvoering op het proefveld op zich
neemt. Daarnaast zullen dergelijke partijen betrokken worden bij het doen van analyses,
monitoring, opzetten experimenten en het verwerken/interpreteren van resultaten.
Akkerbouwers zijn betrokken bij het geheel, via het project Zoet op Zout waarin ook telers rondom de
proefboerderij een plek hebben. Ook via het project Boeren meten Water zullen telers aangesloten
blijven bij het proefveld, omdat resultaten van het BMW project en het proefveld elkaar kunnen
versterken en inzichten zullen geven. Daarnaast zijn alle akkerbouwers vrij om op open dagen,
excursies en kennisdelers-activiteiten aanwezig te zijn of middels eigen telers-groepen te komen
kijken wat er op het demo/pilotveld wordt uitgevoerd. Dergelijke bijeenkomsten zijn ook weer
belangrijke voeding voor de voortgang van het onderzoek; zo mogelijk worden onderzoeksvragen die
op deze dagen gesteld worden, weer opgepakt in het vervolg van het onderzoek/project.
Communicatie
Middels nieuwsbrieven en een plek op de website van SPNA zullen kennis- en kunde gedeeld
worden, naast dus de openbare open dagen etc etc rond het proefveld. Daarnaast zullen ook partijen
die betrokken worden bij specifieke onderzoeksvragen zelf communiceren over verkregen resultaten
en bevindingen. Resultaten worden hierbij ook betrokken, waardoor deze dus actief bij de doelgroep
aangeboden zal worden. Op basis van de exacte onderzoeksvragen zal er jaarlijks- of op andere
termijnen resultaten worden gedeeld over verkregen inzichten. Daarnaast behoord het organiseren
van een symposium, waarbij meerdere stakeholders van het proefveld ook hun resultaten zullen
toelichten, tot de mogelijkheden.
Producten
Een eerste product dat zal worden opgeleverd is een proefveld waarin verziltingsvraagstukken kunnen
worden uitgewerkt en weggelegd. Basis-beginselen van het proefveld en het thema verzilting zullen

bekend zijn, en kunnen gebruikt worden in specifieke onderzoeksvraagstukken die aanvullend op de
hoofdvraag inzichten geven in het fenomeen verzilting van kleigrond.
Daarnaast zullen de resultaten van de eerste jaren onderzoek een belangrijk kennis-product
vormen voor telers om te weten wat effecten van verzilting zijn en hoe hiermee om te gaan op het
eigen bedrijf.
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Begroting

Kosten en financiering
Kosten - overzicht (in 1.000 euro)
Activiteit

Jaar

Totaal

2020

2021

2022

2023

Faciliteren perceel

50

50

50

50

200

Realisatie infrastructuur

120

40

40

40

240

Monitoring situatie bodem/water

40

40

40

40

160

Monitoring situatie gewas/bouwplan

45

45

45

45

180

Open dagen/excursies

10

10

10

10

40

Farmers ’cafés/Kennisbijeenkomsten

10

10

10

10

40

Faciliteren uitrol kennis-vraagstukken

20

20

20

20

80

€ 295

€ 215

€ 215

€ 215

€ 940

Proefvelden werk

Resultaten-communicatie

Totaal

Kosten - gespecificeerde begroting jaar 1 (in 1.000 euro)

Totaal

Totaal

Facilitair

Materieel

Personeel

Totaal

Jaar 4

Facilitair

Materieel

Personeel

Totaal

Jaar 3

Facilitair

Materieel

Personeel

Totaal

Jaar 2

Facilitair

Materieel

Jaar 1

Personeel

Activiteit

Proefvelden werk
Faciliteren perceel
Realisatie infrastructuur
Monitoring situatie bodem/water 1,2
Monitoring situatie gewas/bouwplan 2
Resultaten-communicatie
Open dagen/excursies 2
Farmers’cafés/Kennisbijeenkomsten 2
Faciliteren uitrol kennis-vraagstukken 2
Totaal

50
120
40
45
7
7
10

3
3
10

50
120
40
45

40
45

10
10
20

7
7
10

€ 295

50
40

3
3
10

50
40
40
45

40
45

10
10
20

7
7
10

€ 215

50
40

3
3
10

50
40
40
45

40
45

10
10
20

7
7
10

€ 215

50

50
40
40
45

200
240
160
180

3
3
10

10
10
20

40
40
80
€ 940

40

€ 215

Add 1: Nog niet rond wat er in-house en uit-house zal worden uitgevoerd i.c.m. de diverse projecten en programma’s die er nu lopen rond het
geheel; post personeel wordt breder als alleen SPNA: we zouden ook diensten derden in moeten huren t.b.v. inbreng expertises en gezamenlijk
resultaten en voortgang bewaken/garanderen, afstemming daarover vindt momenteel plaats met betreffende partijen.
Add 2 : Onderzoeksteam SPNA is inmiddels uitgebreid zodat er iemand vol op dit proefveld gezet wordt om zo de kennisontwikkeling (en daarmee
ook vermogen tot relevante kennis-overdacht en waarboring van juiste onderzoeksvoortgang) te bewaken.
Financiering: overzicht van overige financiers
Financiering
BO Akkerbouw: gelabeld voor proefveld fundaments-financiering t.b.v. openbaar, onafhankelijk
deelbaar inzet voor basis-vraagstukken)
Investeringskader Waddenfonds (via paraplu zoet op zout)
InterREG SalFar project

Jaar
2020
€ 180

2022

2023

€120

€16

€16

0

€ 14

€199

€215

€ 295

€ 215

€ 215

€ 215

€ 180

Paraplu Zoet op zout – diverse dekking (provincies, regiodeals, waterschappen, etc)
Totaal

Totaal

2021

€ 940

