
  
 
  
  
 

 
 
 
 
Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland is een samenwerking van ZAJK, Agrarisch Innovatie en 
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Bijeenkomst: Resultaten 3 jaar strokenteelt, is strokenteelt klaar voor de toekomst? 

Datum:  Donderdag 9 maart 2023 

Tijdstip:  17.15 - 21.00 uur (inclusief soep met broodjes) 

Locatie: De Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg 

 

 

Beste geïnteresseerde,  

Je bent van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst van het project ‘Naar een 

toekomstbestendige landbouw in Zeeland; van breed naar smal’ van ZAJK, Agrarisch Innovatie en 

Kenniscentrum Rusthoeve, Stichting Het Zeeuwse Landschap, ZMf, Delphy en DLV Advies.  Drie jaren 

opvolgend hebben we proeven uitgevoerd, bij de proefboerderij en bij diverse akkerbouwers om de 

kansen, mogelijkheden en uitdagingen te verkennen van strokenteelt voor de teler en de natuur. We 

delen graag onze bevindingen met je. Ook de jarenlange ervaringen met strokenteelt elders in 

Nederland, belichten we tijdens deze avond. We zijn dan ook zeer verheugd dat de spreker ir. 

Wijnand Sukkel van de WUR (Wageningen University and Research) naar Zeeland afreist om ons 

hierover te vertellen en zijn visie te geven op de vraag: Is strokenteelt al klaar is voor de toekomst? 

Waar liggen volgens hem kansen en wat zijn de uitdagingen en welke aanbevelingen heeft hij voor 

het Zeeuwse vervolgproject ‘Gewasdiversificatie’.  Met een toelichting op dit nieuwe tweejarige 

vervolgproject, en wat dit voor Zeeland en jou kan 

betekenen, sluiten we de avond feestelijk af.  

Omdat de oplossing voor een toekomstige duurzame 

landbouw niet alleen bij de boer ligt, maar de hele 

maatschappij aangaat, nodigen we breed uit: telers, 

overheden, politiek, natuur- en milieuorganisaties, 

bedrijven en geïnteresseerde inwoners van Zeeland 

We starten de avond met een lekkere kom soep met 

broodjes. Bekijk hieronder het programma:  
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Programma  

17.15 uur Inloop 

17.30 uur Soep met broodjes  

18.30 uur  Welkomstwoord door projectleider Cor van Oers van Delphy 

18.35 uur Ervaringen Zeeuwse strokenteelt voor de biodiversiteit door Suzanne van de Straat 

van Stichting Het Zeeuwse Landschap 

18.55 uur Resultaten uit de Zeeuwse akkerbouwpraktijk met 3 jaar strokenteelt door Anneleen 

Riemens, praktijkonderzoeker Rusthoeve met volop ruimte voor jouw vragen   

19.45 uur  Pauze  

20.00 uur Ervaring met strokenteelt in Nederland en is strokenteelt klaar voor de toekomst? 

door ir. W. Sukkel, senior onderzoeker agro ecologie van de WUR 

20.40 uur Kansen van samenwerking tussen melkveehouder en akkerbouwer  

20.50 uur Hoe nu verder? Toelichting op vervolgproject Gewasdiversificatie door Cor van Oers 

van Delphy 

21.00 uur Vragen en afsluiting met een drankje 

 

Aanmelden 

Aanmelden kan via het aanmeldfomulier. Graag opgeven vóór maandag 6 maart  i.v.m. de catering. 

 

Parkeren 

Voor parkeren naast de ZB Bibliotheek kun je het beste terecht in “parkeergarage Kousteensedijk” 

aan de Kousteensedijk 3 in Middelburg. Liever gratis parkeren? Op circa 15 minuten loopafstand kun 

je je auto bijvoorbeeld gratis parkeren op parkeerterrein Camperparkeerplaats Oude Veerseweg. 

 

Graag tot ziens op donderdag 9 maart 2023.  

 

Met vriendelijke groet, namens alle projectpartners, 

ZAJK, Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve, Stichting Het Zeeuwse Landschap, ZMf, 

Delphy en DLV Advies.          

https://spits-online.com/website/63d7832818616guOlS1OEwg68MP5hsLPc
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.parkopedia.nl%2Fparking%2Fcarpark%2Fkousteensedijk%2F4331%2Fmiddelburg%2F%3Farriving%3D202301301300%26leaving%3D202301301500&data=05%7C01%7Cmernst%40zmf.nl%7C1aa79e10ab1144f622a308db0371ecd5%7C77987f76582048c3abb6494ccae72dd8%7C0%7C0%7C638107560058272585%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Mjbox1FFGTi6XPIaqh2fYyNCYrYiozgHNk9T5c%2BHHBs%3D&reserved=0
https://goo.gl/maps/7eWUoKcJYkk3KyTr6

