Nieuwsbrief september 2017
Van de voorzitter
Het groeiseizoen op Rusthoeve zit er goeddeels op. We hebben dit jaar veel onderzoek mogen uitvoeren en inmiddels
zijn de eerste proefvelden voor 2018 weer al gezaaid. 21 juni was onze Open Dag die we in gezamenlijkheid met CZAV
hebben georganiseerd, waar we ook weer veel bezoekers mochten ontvangen. Op 24 augustus hebben we via UIKC onze
druk bezochte Uiendag georganiseerd waar veel innovaties zijn gepresenteerd. Iets heel anders is het boerenontbijt dat
Rusthoeve jaarlijks faciliteert voor de inwoners van Noord-Beveland. U ziet, veel verschillende activiteiten die allemaal tot
doel hebben om de economische en maatschappelijke positie van de landbouw te versterken. Daarom ontvangen wij u
graag op ons bedrijf om samen nieuwe onderzoeks- en projectvoorstellen te bespreken!
Vriendelijke groeten,
Frank van Oorschot
Gps
In onze vorige nieuwsbrief is onze nieuwe GPS investering al gemeld. Daardoor
kunnen wij u nog beter van dienst zijn. Wij spreken onze dank uit richting ZLTO,
vakgroep akkerbouw via het NCB innovatiefonds.
Pootaardappelacademie
Ook in 2017 zijn er op de Rusthoeve weer vele proeven pootgoedproeven aangelegd in het kader van de Pootaardappelacademie Zuidwest (PAA). Na een voorjaarsprogramma met twee excursies hebben we tijdens de Open Dag Rusthoeve/
CZAV en de bijeenkomst op 19 juli de proeven toegelicht en de actuele ontwikkeling in de pootgoedsector besproken. In
het komende najaar zullen we wederom nog interessante activiteiten organiseren waaronder een verdiepingsavond, een
excursie en natuurlijk de resultaten van de proeven begin 2018. Op dit moment hebben wij vanuit HAS Den Bosch de stagiaire
Anneleen Riemens, die ons zal ondersteunen bij het uitwerken van de proeven. De voorbereidingen zijn al in volle gang. De
deelnemers van de PAA krijgen hierover uiteraard bericht. In de voorgaande jaren hebben we vanuit Provincie Zeeland een
financiële bijdrage gekregen zodat we als Rusthoeve, in samenwerking met Delphy en ZLTO, een mooie verscheidenheid
aan onafhankelijke proeven konden realiseren. Met dank aan deze steun hebben we de PAA Zuidwest kunnen ontwikkelen
en we zijn nu op het punt dat we zonder subsidie verder gaan. Om ook in 2018 mooie proeven aan te kunnen leggen zijn
we nu volop bedrijven aan het benaderen om te participeren. Natuurlijk is er ook nog volop ruimte voor de telers! Heeft u
interesse om deel te nemen aan de PAA, meldt u dan aan via paa@proefboerderij-rusthoeve.nl.

Bodem onder de loep

In 2017 zijn we hard aan de slag om de kwaliteit van de bodem op Rusthoeve aan te pakken en waar nodig te verbeteren. De
kwaliteit van onze bodem is uiteraard van essentieel belang om de kwaliteit van onze proeven te kunnen blijven garanderen.
De drainage die net gelegd was op ‘Kavel 16’, werd door de hevige regenval begin september meteen getest. In de komende
jaren zullen we ieder jaar een of twee percelen aanpakken, op basis van de bevindingen van Nelis van der Bok, specialist
Bodem van Delphy. Omdat de werkzaamheden afhankelijk zijn van het bouwplan, en de percelen na bijvoorbeeld drainage
minstens twee jaar ‘rust’ moeten hebben duurt het ongeveer zeven jaar voordat alle percelen aan de beurt zijn geweest.

Bodemdag

Op Rusthoeve staat de bodem natuurlijk centraal. Op 26 oktober (uitwijkdatum 2 november ) organiseren wij een grote
Bodemdag. We zullen op deze dag aandacht besteden aan de vele proeven en projecten die we op Rusthoeve uitvoeren
rondom het thema bodemverbetering. Uiteraard zullen de bodemverbeteraars die we hebben aangelegd in het kader van
het project Leve(n) de Bodem gepresenteerd worden, maar ook de problematiek rondom afspoeling en wateroverlast zal
een plaats krijgen.
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Proefboerderij Rusthoeve is partner van het project Bio Infrastructuur en Kennis (BIK) Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage
GEP verlenging
uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling,de provincie Limburg en de provincie Noord-Brabant in het kader van OPZuid.

Om proeven te mogen uitvoeren voor toelating van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen is het hebben van het GEP (Good
Experimental Practice) certificaat noodzakelijk. Dit certificaat wordt uitgegeven door het NVWA. Afgelopen winter verliep
ons certificaat. Na een zeer intensieve audit vanuit het NVWA is ons certificaat weer verlengt en kunnen we de komende
jaren voor onze klanten onderzoeken blijven uitvoeren.

Agri- en Foodcentrum Colijnsplaat (AFC)

Op 27 juni mochten we een mooi aantal akkerbouwers verwelkomen op de Rusthoeve om ons onderzoek naar kansrijke
nieuwe teelten onder de aandacht te brengen. Na een brede selectie zijn we nu aan het werken aan vijf businessplannen
voor de gewassen zoete aardappel, gekleurde aardappel, pastinaak, yacon en de voor Nederland nog onbekende teelt, de
honingbes. Hoewel het uiteraard uiteindelijk de bedoeling is dat de telers in het Zuidwesten aan de slag kunnen met deze
teelt richten wij ons in het project vooral op de afnemers. In de komende periode organiseren we daarom net als in 2016
een bijeenkomst voor de horecaondernemers samen met Scalda om de nieuwe teelten te proeven en onderzoeken we de
mogelijkheden om deze producten af te zetten via de tussenhandel.
Op 5 juli hebben we samen met Agrifirm vanuit het AFC een studiemiddag georganiseerd rondom smart farming. Door het
samenbrengen van verschillende leveranciers van smart farming technieken konden de bezoekers zich goed voor laten
lichten over de mogelijke voordelen voor het eigen bedrijf.
Klimaatneutraal boeren is een trend die zich vanuit de andere agrarische sectoren ook naar de akkerbouw zal verplaatsen.
Hoe kunnen wij als akkerbouwer onze bedrijfsvoering zo aanpassen dat we zo klimaat neutraal werken. Op vijf bedrijven,
waaronder Rusthoeve zelf, zijn klimaatscans uitgevoerd, deze zullen binnenkort met de vijf bedrijven besproken.

Wilt u meedenken over de ontwikkelingen op Rusthoeve?

In januari 2017 is het Interreg project Growing a Green Future van start gegaan. Samen met de projectleider Delphy is
Rusthoeve al een aantal jaren bezig met projecten rondom de ontwikkeling van de Biobased industrie. In het nieuwe project
werken 10 partners uit Nederland en Vlaanderen mee om de ontwikkelingen verder te stimuleren. De hoofdthema’s die binnen
dit project opgepakt worden zijn vezels voor de papierindustrie en bouw, groene gewasbescherming en olietoepassingen

Even voorstellen

Rene Tazelaar heeft al een lange historie op de Rusthoeve, al als scholier hielp hij op vrije
dagen mee bij het rooien van de aardappels op Rusthoeve. Na zijn schoolperiode kwam hij
daarna op Rusthoeve te werken als praktijkmedewerker, maar na een reorganisatie in 1997
is dat gestopt en is Rene bij een aardappelhandelsbedrijf aan de slag gegaan. De kennis die
daar is opgedaan is nog steeds waardevol, want Rene selecteert nog steeds het pootgoed van
Rusthoeve. In 2011 is Rene weer terug naar Rusthoeve gekomen, nu als proefveldmedewerker,
waarbij zijn dagelijkse werkzaamheden vooral bestaan uit het uitvoeren van de proeven,
zoals het uitzetten van de proefvelden, het uitvoeren van de bespuitingen en het sorteren en
het beoordelen van de gewassen.

Komende bijeenkomsten

26 oktober/uitwijkdatum 2 november
November
November
Januari
Februari

Bodemdag 2017
Excursie Pootaardappelacademie
Verdiepingsbijeenkomst PAA
Presentatie resultaten PAA
Participantenbijeenkomst UIKC
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