
 

 

 

 

Van de voorzitter 
September 2017 te veel regen met als gevolg schade aan een deel van de aardappelen. 

30 april - 1mei 2018 te veel regen met schade aan gepoote aardappelen en pas gezaaide 
gewassen.En dan zomer 2018 te droog en te heet, met als gevolg …. Bij het begin van de 
zomer was de gedachte nog dat een droog jaar altijd een goed jaar is. Nu ervaren we dat het 
woordje te helaas van toepassing is. En dan weten we: het is niet goed. Het dreigt een 
financieel rampjaar te worden. 

Onze sector die altijd vernieuwingen zo snel opnam staat voor een grote uitdaging. Samen 
met alle schakels in de keten zullen en kunnen we sneller veranderen dan het klimaat. 
Rusthoeve is beschikbaar om te proberen, testen en laten zien. Laten we samen de uitdaging 
aan gaan. 

Peter de Koeijer, voorzitter stichting Proefboerderij Rusthoeve 

Zomer op Rusthoeve 
Op Rusthoeve was het in de afgelopen maanden ook net als in de rest van Nederland warm 
en droog. 

Terwijl we in het voorjaar druk waren met het voorkomen van waterschade werd nu de andere 
kant  goed zichtbaar, namelijk watertekort. Het in 2014 gerealiseerde waterbassin heeft ervoor 
gezorgd dat we een aantal proeven konden beregenen maar uiteraard heeft de droogte en 
vooral ook de warmte ook op Rusthoeve effect gehad op de akkerbouwproducten. 

Voor de komende jaren zal het omgaan met de veranderende weersomstandigheden het 
speerpunt blijven op Rusthoeve. Het belang van goed bodembeheer hoeft niet meer benadrukt 
te worden, dit is essentieel om schade in de gewassen zoveel mogelijk te beperken. We 
hebben dit jaar veel informatie kunnen verzamelen over de meerwaarde van plantversterkende 
middelen. Maar ook over welke rassen tijdens de wisselende weersomstandigheden het beste 
hebben gepresteerd. Risicospreiding zal nog belangrijker worden, de zoektocht naar goed 
waterbeheer, nieuwe rassen, teelten en teeltmethodes zal daarom ook zeker voortgezet 
worden. 

 

 

Nieuwsbrief zomer 2018 



Omgekeerd beregenen 
Onder een van de percelen van Rusthoeve is in 2010 peilgestuurde drainage aangelegd. De 
drainagebuizen zijn aan elkaar gekoppeld en komen samen in betonnen putten waar vanuit 
de waterafvoer op verschillende niveau’s plaats kan vinden.  Het systeem is zo aangelegd dat 
omgekeerd ook kan, namelijk ondergronds beregenen. Het idee is dat door het vullen van de 
betonnen putten met water aangevoerd van elders, dit water in de drains onder het perceel zal 
lopen. Via capillaire opstijging kan dat water ter beschikking komen aan de plantenwortels. In 
opdracht van Provincie Zeeland onderzoeken we of dit systeem ook in de praktijk toepasbaar 
is. 

Uiendag 2018 
Op 30 augustus organiseren Rusthoeve en Delphy weer vanuit het UIKC de Landelijke 
Uiendag.Vooral de uienteelt is dit jaar nadelig beïnvloed door de droogte en hoge 
temperaturen, met als gevolg zeer lage opbrengsten en matige kwaliteit. Ondanks dit extreme 
jaar moeten we zorgen dat we voorop blijven lopen wat betreft techniek, kennis en innovatie.De 
basis voor de teelt moet goed zijn, maar we moeten ook anticiperen op factoren waar we nu 
onvoldoende grip op krijgen zoals extreme weersomstandigheden. Eén ding is voor de hele 
uienketen zeker: 

“Het netto resultaat telt”. 

Daar willen we graag aan de hand van de vele veldproeven op Rusthoeve met u over praten. 
Met welke handelingen kunnen we in de uienketen een beter rendement krijgen? Uiteraard zal 
er op deze dag aandacht zijn voor de afgelopen droogteperiode en welke effecten dit zal 
hebben op de teelt en de markt van uien. 

Bijeenkomsten Rusthoeve 
We kijken terug op een intensief voorjaar waarbij er op de Proefboerderij voor de akkerbouwers 
in de regio veel georganiseerd is. De Open Dag in juni, die we jaarlijks samen met CZAV 
organiseren was weer zeer geslaagd, met een hoog aantal bezoekers en vele standhouders, 
zowel in de schuur als in het veld. Het weer werkte deze editie ook mee, en zowel alle proeven 
als de stands binnen en buiten werden druk bezocht. 

 

 



Tijdens de Graszaaddag, die dit jaar voor de tweede keer werd georganiseerd,  werden de 
graszaadproeven toegelicht die aangelegd zijn in opdracht van de Werkgroep graszaden en 
graszoden. Aan de hand van de verschillende proeven werden er interessante discussies 
gevoerd en zijn we ervan overtuigd dat er door goed onderzoek veel rendementsverbetering 
te realiseren is. 

Ook vanuit onze andere teelten en 
projecten zijn er weer vele 
bijeenkomsten georganiseerd, zoals de 
veldexcursie vanuit de 
Pootaardappelacademie Zuidwest, een 
telersbijeenkomst over Russische 
paardenbloemen en de wedstrijd ‘De 
beste gewasbeschermer van Zeeland’. 
Kijk op onze website of volg ons op 
facebook, twitter voor het meest actuele 
overzicht van de geplande activiteiten. 

 

Eelco Boot 12,5 jaar in dienst 
In augustus 2018 vierden we op Rusthoeve dat Eelco Boot al 12,5 jaar werkzaam is op 
Rusthoeve. Begonnen als proefveldmedewerker is hij ondertussen hoofd bedrijfsvoering en 
daarmee het gezicht van Rusthoeve voor onze klanten en de vele bezoekers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In de planning: 
Augustus 30 augustus: Landelijke Uiendag 

September: Telersbijeenkomst Nieuwe Gewassen 

Oktober:  New Food bijeenkomst, Dutch Agri Food Week 

Bodemdag 

Bijeenkomst Pootaardappelacademie 

U vindt ons op 
Mail: info@proefboerderij-rusthoeve.nl 

Volg ons op Twitter: Rusthoeve@Proefboerderij 

Facebook: https://www.facebook.com/Rusthoeve/ 
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