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Agenda

 13:30 Welkom/voorstelronde

 Vast stellen agenda

 13:45 Verzilting

 Update stand van zaken 

 14:30 Agrofuture

 14:45 Vervolg Stikstof telen

 15:15 WVTTK

 Rondvraag

 bij proefveld kijken, naar buiten

 15:30 Sluiting



Verziltingsvraagstuk

 Benadering:

 Passief: Kweldruk

 Behoud huidige teeltsystemen

 Heel veel onduidelijkheden waarop beslissingen (moeten) worden genomen

 Faciliteren: ondersteunen, bieden mogelijkheden en koppelen mogelijkheden

 Wat is effect van zoute kwel op klei en gewassen ?

 Basis vragen >>> meer en meer leren en verdiepen+uitbreiden

vragen+antwoorden

 (Hoe?) Moeten we ons aanpassen aan de opkomende zoute kwel? 

  Kenniscentrum Verzilting 



Faciliterende rol proefveld

 Project Salfar (Interreg: Europees, tot voorjaar 2021)

 Één van de eerste proefvelden binnen project gerealiseerd

 Ism provincie Groningen

 Laten zien en delen wat wij en andere partijen leren (België VLM, Engeland Lincoln)

 Programma Zoet op Zout (afgelopen vrijdag goedgekeurd Waddenfonds)

 Regio > polder > perceel > gewas

 1 april 2021 van start: proefveld = “zouttolerant bouwplan”

 Gevolgen verzilting voor bodem+water

 Inzet kennis-experts in het proefveld

 Boeren Meten Water (POP aanvraag Groningen+Friesland, loopt)

 In kaart brengen verzilting op perceel, wat komt er op ons af?

 TKI/PPS Klimaatadaptatie open teelten: verzilting / vochthuishouding (loopt)

 Meetresultaten gewas-waarnemingen/metingen delen



Faciliterende rol proefveld (2)

 Toekomst

 Fjieldlab regiodeal NoordEast Fryslan

 projecten kunnen ingediend worden

 DAW- projecten thema’s bodem

 Vervolg SalFar (<> passend genoeg n.a.v. definitie stelling verziltingsonderzoek ???)

 Stuurgroep/Klankbordgroep agrariërs met ervaring in thematiek

 Prioriteiten stellen in vraagstukken

 Relevantie toetsen

 Basis leggen voor beantwoording van  de basale vragen en daarmee interessant zijn voor 

(commerciële) stakeholders in de sector.



Verziltingsproefveld SPNA

 Stand van zaken: Inrichting proefveld

 Water technische installatie

 Opstart hobbels 2020 en nu voortgang

  2e proefveld erbij: ploegen versus NKG nav diepte vd slangen

 Perceel – bouwplan 1:3  1:4 aardappel





Verziltingsproefveld SPNA

 Stand van zaken: Bemonstering

 Gewas 2021

 Wintertarwe volgen

 Aardappel+zaaiui: nog te zaaien/poten; volgt

 Bodem 2020/2021

 Aequator profiel-kuilen

 Eurofins div analyses grond (kasgrond check ipv bemestingswijzer nav methodiek 

metingen)

 2021: Wet-methodiek ??? (structuurstabiliteit) <> Aeres Hogeschool bodemteam 

onderzoek

 Water 2020/2021

 Rhizons en Aquapins

 Wekelijkse EC monitoring

 Vanaf januari 2021 ook drainage water zoet-zout secties

 2021: Saturated paste method ??? <> sensoren of externe analyses calibreren/ijken



Verziltingsproefveld SPNA

 Stand van zaken: Expertteam

 2020  begin maart 2021 eerste keer bijeen

 Aequator, Aeres Hogeschool, VHL Hogeschool, Acacia, Salt Doctors

 Onderzoeksplan gedeeld + vanuit inhoudelijkheid besproken

 Opzet

 Druppelregime

 Hydrus2D linken model versus werkelijkheid

 Waarnemingen

 Bodem+water analyses <> link met het gewas?/grasstroken

 Sensoren geschiktheid EC meten bodemvocht versus grondwater

 Analyse-methodieken doorgenomen

  terugkoppeling, hopelijk in zomer veldbezoek en in najaar weer inhoudelijke 

terugkoppeling/discussie



B1F= grasbaan zout

E30= grasbaan zoet

-1 en – 1,7m diep?

Monitoring 2020- nulmetingen/systeemvolgen

B1F= grasbaan zout

E30= grasbaan zoet

-1 en – 1,7m diep?



Bemestingswijzer 0A, mengmonster 0-25cm 

zout, febr. 2020

Bemestingswijzer 0B, mengmonster 0-25cm 

zoet, febr. 2020

Eenheid

Zout    

feb. 2020

Zoet    

feb. 2020

Na-plantbeschikbaar kg Na/ha 105 90

Na-bodemvoorraad kg Na/ha 75 80

Chloride kg Cl/ha < 13 < 13

Klei-humus (CEC) mmol+/kg 165 153

CEC-bezetting % 100 100

Ca-bezetting % 92 93

Mg-bezetting % 5,9 4,4

K-bezetting % 2,8 2,9

Na-bezetting % < 0,1 < 0,1

H-bezetting % < 0,1 < 0,1

Al-bezetting % < 0,1 < 0,1

Verkruimelbaarheid rapportcijfer 7,3 7,5

Verslemping rapportcijfer 4,9 4,6

Stuifgevoeligheid rapportcijfer 8,7 8,6

Vochthoudend vermogen mm 55 55

Resultaat

Monitoring 2020- nulmetingen/systeemvolgen



 Bemestingswijzer; NIR-methode

 Kasgrondcheck: meer directe 

methode (0-30 cm), extractie 

anders

Zoet, maart 2020 Zout, maart 2020

Monitoring 2020- nulmetingen/systeemvolgen



Monitoring oppervlaktewater



Verziltingsproefveld SPNA

 Stand van zaken:   Naar buiten kijken bij het geheel!



Praktijkgericht

systeemonderzoek voor de

akkerbouw van de toekomst 

voor de Noordelijk klei



Geert-Jan van der Burgt / Michiel Bus

 2018: eerste idee => prospectus 2019 

 2020: 

 Aansluiting bij Boerderij van de toekomst concept Lelystad

 Agronomisch ontwerp gemaakt (SPNA, PPO, LBI, telersgroep)

 Gesprekken met mogelijke financiers

 2021: Projectopzet verder uitgewerkt

 Fase 1: Opstartfase (eind 2021- voorjaar 2024)

 Inrichting perceel, teeltplan, 2 jaar telen, nul metingen, enz.

 Mogelijke aanpassingen in systeem

 Fase 2: ‘Lopend’ onderzoek (2024-2029?)

 Kennisdeling, uitrol van onderdelen naar praktijkbedrijven in omgeving

 Wetenschappelijk onderzoek door LBI (PPO?)

Overzicht 2018-2021



Geert-Jan van der Burgt / Michiel Bus

 Aansluiten bij bestaande praktijk in gebied m.b.t. gewassen

 Economische dragers

 Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen

 Streefwaarden:

Agronomisch ontwerp (1)



Geert-Jan van der Burgt / Michiel Bus

 ‘Gangbare’ Kavel 14 ha

 Teeltplan gericht op 1 op 4 pootgoedteelt

 Strokenteelt (9,6 mtr) met bloem/kruidenstroken

 Eiwitgewassen, granen, zaaiuien, oliegewassen

 Ecologische infrastructuur

 Meerjarige akkerranden, groenblauwe dooradering, 

Agroforrestry op aangrenzend perceel

Agronomisch ontwerp (2)



Geert-Jan van der Burgt / Michiel Bus

 Telers betrokken bij ontwerp

 Klankbordgroep van telers

 Kennisuitwisseling met andere Boerderijen van de toekomst (netwerk)

 In 2e fase onderdelen uitrollen naar praktijkbedrijven in de omgeving

 Vanaf jaar 1 actief kennis en ervaringen uitdragen naar telers en erfbetreders

 Actieve betrokkenheid van Agrarisch Onderwijs (HBO én MBO)

 Onderzoeken van uitbreiding naar Ebelsheerd

 Ander bouwplan en andere bodem

Kennisontwikkeling en -deling



Organisatorisch en financieel

 Projectleiding van SPNA, LBI voor wetenschappelijk onderzoek

 Financiering:

 Onwerpfase: afgerond (Regiodeal NOF, Fonds voor de Landbouw)

 ‘reservering’ Toukomst (ca. 60% van startfase)

 Aanvraag REAL project (Horizon 2020, olv Martin Scholten)

 Veel andere gesprekken lopen

 Mechanisatie als onderdeel in apart project



 Afgerond maart 2021: presentatie evaluatie 9 jaar

 Goed uitvoerbaar

 Opbrengst lager dan ‘gewoon’ biologisch

 Perspectief voor biologische akkerbouw ! / gangbaar?

 Proefveld opgenomen in PPS BBB 2021-2022

 Regionaal kringloopbedrijf / optimaliseren

 Onderzoek fosfaathuishouding

 Perceel is uniek ervaringsobject: 

 Agrifirm Cooperatiefonds mogelijk in vervolgproject


