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Van de voorzitter

We doen onze naam geen eer aan! Er is geen rust op de Rusthoeve, er is juist steeds meer bedrijvigheid. Zo druk, dat het even
heeft geduurd na onze laatste nieuwsbrief. Onze proevenportfolio voor 2018 is weer goed gevuld. U kunt het allemaal komen
bekijken op onze Open Dag op 20 juni. ‘U bent van harte welkom. Kijk voor meer informatie op www.opendagrusthoeve.nl
Rusthoeve is ook partner in verschillende projecten, zoals Leve(n) de Bodem en de Proeftuin voor Precisielandbouw.
Hieronder leest u meer daarover.
Frank van Oorschot, voorzitter Stichting Proefboerderij Rusthoeve

Voorjaar op de Rusthoeve

Ook op Rusthoeve hebben we te maken gehad met een laat en wisselvallig voorjaar. Gelukkig zijn de ergste buien langs ons
heen gegaan en hebben de proefvelden weinig schade gekend.
In 2018 wordt er op Rusthoeve weer veel onderzoek uitgevoerd zowel het gewasonderzoek als het gewas overstijgende
onderzoek binnen het project Leve(n) de Bodem en Proeftuin voor Precisielandbouw.
De eerste resultaten van de proeven 2018 zijn al gepresenteerd op de Graszaad dag van de werkgroep Graszaden en
Graszoden op 1 juni waar een grote groep telers aanwezig was. Vanuit de Pootaardappelacademie Zuidwest zijn er ook
weer verschillende proeven aangelegd onder andere rondom bemesting en virusoverdracht. Voor de leden zal in de tweede
week van juli weer een veldbijeenkomst georganiseerd worden. De proeven in de uien worden ook dit jaar weer getoond op
Landelijke Uiendag, dit jaar georganiseerd op 30 augustus. Hier zijn vele proeven te bezichtingen op het gebied van rassen,
onkruid, bemesting en tripsbeheersing.
Tijdens de Open Dag op 20 juni, die we samen met CZAV organiseren zijn er weer meerdere rondgangen langs de proeven
die wij in opdracht van CZAV aanleggen.

Website

De website van Rusthoeve is vernieuwd zodat we iedereen nog beter op de hoogte kunnen houden van onze werkzaamheden
en projecten. Het adres is hetzelfde gebleven namelijk www.proefboerderij-rusthoeve.nl
Op deze site worden alle activiteiten die Rusthoeve organiseert aangekondigd.

Onderwijsbijeenkomst Rusthoeve

Op Rusthoeve wordt er veel onderzoek gedaan en activiteiten georganiseerd. Vandaar dat we altijd op zoek zijn naar
studenten die voor ons aan de slag willen. In het schooljaar 2017/2018 hebben we weer samen mogen werken met
meerdere studenten van HAS Hogeschool, Aeres Dronten, HZ, Karel de Grote Hogeschool en Avans. Op 6 juni hebben we
op Rusthoeve een onderwijsbijeenkomst georganiseerd waarbij we een gedeelte van de onderzoeken door de studenten
hebben laten presenteren. Ben de Reu, gedeputeerde van Provincie Zeeland, opende de bijeenkomst met een inspirerend
betoog, waarmee hij het belang van verandering benadrukte. De gevolgen van klimaatverandering zijn al zichtbaar door
smeltende gletsjers en extremer weer waar we ook in Zeeland steeds vaker mee te maken hebben gekregen. Voor echte
veranderingen hebben de we jeugd nodig!
De studentenopdrachten die zijn uitgevoerd in 2018 waren erg divers, van het organiseren van een Bodemsymposium
(14 juni), analyse op Sorghum om het suikergehalte te bepalen, mogelijkheden in beeld brengen van natuurlijke biocides
tot aan vermeerderingstesten met zoete aardappel.
Ook in het komende studiejaar is er volop ruimte voor stagiaires en studentenopdrachten. Neem gerust contact op via
cvansluijs@proefboerderij-rusthoeve.nl

Leve(n) de Bodem

In januari 2017 is het Interreg project Leve(n) de Bodem van start gegaan. Samen met de projectleider Delphy en de
andere projectpartners ZLTO, Inagro, ILVO, PIBO, Provincie Vlaams Brabant, en de Hooijbeekhoeve is Rusthoeve altijd bezig
met onderzoek rondom duurzaam bodembeheer. Het project Leven de Bodem wil komen tot groter bodembewustzijn
bij agrarische ondernemers. Het project wil ook leiden tot de effectieve implementatie van bodemmaatregelen in de
agrarische bedrijfsvoering. Via massa-, groeps- en individuele benadering en door samenwerking met toeleveranciers,
kennisinstellingen en onderwijs, wordt de sector gesensibiliseerd en geadviseerd. Zo leidt dit project tot een betere vrijwaring
van het producerend vermogen van de bodem, met positieve effecten naar de waterkwaliteit, waterretentie en CO2-balans.
Innovaties die leiden tot een verbetering van de bodemkwaliteit worden dankzij het project versneld een effectief toegepast.
Op 14 juni hebben we daarom een symposium georganiseerd rondom bodem met aansprekende sprekers zoals Leendert
Molendijk van PPO, Leon Noordam van Novifarm en Tommy D’Hose van het ILVO.

Medewerkers

Onze medewerker Mark Jonker heeft een andere functie aanvaard. Wij bedanken Mark hartelijk voor alles wat hij voor
Rusthoeve heeft gedaan in de afgelopen jaren! Via extra inzet van onze inleenkrachten Jochem, Kees, Reinier, Jan en Franciska
zijn we toch weer op volle sterkte. Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een medewerker, kijk voor de vacature op
de website van proefboerderij Rusthoeve.

Adrie Albregtse 40 jaar in dienst

In maart 2018 vierde Adrie Albregste zijn veertigjarig jubileum op Rusthoeve. Gelukkig voor Rusthoeve blijft Adrie voorlopig
nog werkzaam op Rusthoeve in de Biobased Garden, waar hij nog steeds de teelt van ruim 80 gewassen voor zijn rekening
neemt.

Afscheid bestuurslid Huub Remijn

Na een lange periode van actief bestuurswerk heeft Huub Remijn afscheid genomen van ons op Rusthoeve als bestuurder.
Hij heeft zich in de afgelopen jaren volledig ingezet voor Rusthoeve en het onderzoek voor de akkerbouw in Zeeland en
omstreken. Via deze weg nogmaals: “Huub, bedankt voor de inzet en betrokkenheid en we hopen je nog vaak tegen te
komen op Rusthoeve”.

Even voorstellen: nieuw bestuurslid Steven Dees

Mijn naam is Steven Dees, akkerbouwer uit Wissenkerke op Noord-Beveland. Ik ben 44 jaar. Na mijn studie aan de HAS in
Delft ben ik in 1999 in maatschap getreden met mijn ouders. Intussen het bedrijf overgenomen samen met mijn vrouw Antje.
Sinds 6 jaar hebben we een samenwerkingsverband met Leo en Aly Wisse uit Colijnsplaat. Het gezamenlijke bouwplan
bestaat uit poot- en consumptieaardappelen, plant- en zaaiuien, suikerbieten, wintertarwe, wintergerst, timothee en dit jaar
voor het eerst sojabonen.
Begin dit jaar werd ik gevraagd of ik wilde deelnemen in het bestuur van Stichting Proefboerderij Rusthoeve. Na een korte
introductie heb ik hier zonder twijfel ja op gezegd. Als Noord-Bevelandse boer zijn we altijd trots geweest dat we Rusthoeve
op ons eiland hebben. Mijn betrokkenheid bij Rusthoeve is er altijd geweest. Voorheen als vakantiebaan bij een loonwerker
kwam ik er al door er ’s zomers wel eens vlas te keren en stro te persen. Later ook als voorzitter van de VVB Noord-Beveland
hebben we de banden aangehaald. Als VVB waren (en zijn) we regelmatig te gast op de Rusthoeve.
Op dit moment ben ik al een paar maanden bestuurslid. Inmiddels ben ik redelijk op de hoogte van alle projecten, proeven
en onderzoeken. Er moet nog veel werk verzet worden en er gebeuren een hoop mooie dingen op de proefboerderij, en
dat vergt veel energie van personeel en bestuur. Ik ben blij dat ook ik daar een steentje aan kan bijdragen. In de toekomst
zullen er nog stappen gezet moeten worden om Rusthoeve nog mooier en toekomstgerichter te maken. Ik hoop dan ook dat
andere organisaties en betrokkenen samen met ons Rusthoeve naar een nog hoger niveau kunnen tillen!
Graag zie ik u binnenkort op de Open Dag van Rusthoeve. Voor vragen, ideeën en/of opmerkingen sta ik altijd open!
U vindt ons op
Mail:
info@proefboerderij-rusthoeve.nl
Volg ons op Twitter: Rusthoeve@Proefboerderij
Facebook:
www.facebook.com/Rusthoeve/

