Nieuwsbrief voorjaar 2020
Improviseren
Het vooruitzicht bij de klimaatverandering is niet dat het natter of droger wordt, maar dat de extremen
toe zullen nemen. En klimaatverandering of niet, we ervaren de voorbije jaren meer extremen dan ons
lief is. De noodzaak om een programma te ontwikkelen om ons productiesysteem zo aan te passen,
dat we die extremen beter op kunnen vangen, is voor iedereen duidelijk.
Het samen ontwikkelen daarvan wordt dan nu weer gehinderd door de beperkingen van de corona.
Toch zetten we alles op alles om wat reeds in gang gezet is voort te zetten in een gebalanceerd
programma van een brede groep betrokkenen. We hopen later met voldoening op het resultaat te
kijken en alle ongemakken van dit voorjaar dan weer te kunnen relativeren.
Peter de Koeijer, voorzitter stichting Proefboerderij Rusthoeve

Op de Proefboerderij….
Ook op de Rusthoeve hebben we uiteraard te maken gehad met een moeizaam voorjaar. Het inzaaien
van de gewassen ging moeizaam op de droge grond. Dit voorjaar zijn er veel ‘eerste keren’….zoals de
eerste keer dat we de plantuien aan moeten drukken na het planten omdat de grond te grof is. Net als
dat we voor de eerste keer water hebben laten komen met een schip.
Het wegvallen van de bijeenkomsten en daarmee de mogelijkheden voor het ontvangen en informeren
van groepen boeren ervaren wij uiteraard ook als erg jammer. Maar…we zijn druk bezig om er wel het
beste van te maken! De eerste filmpjes zijn al op twitter verschenen, en het eerste webinar waar wij
aan mee mogen werken is ook al gepland en is gepland op 18 mei.
Voor de Open Dag Rusthoeve-CZAV werken we nu hard om u op die dag toch een mooi programma te
kunnen bieden….
Ook in onze projecten is er veel nieuws. Zo starten we met het project ‘Naar een toekomstbestendige
landbouw’. Een kleine groep agrariërs gaat in dit project experimenteren met nieuwe systemen en
methoden, waarbij het accent zal liggen op het telen in stroken in diverse breedtes en waar veehouder
en akkerbouwer o.a. samen een teeltplan opstellen. In het project wordt geëxperimenteerd met
verschillende breedtes van stroken, waarbij gekeken wordt welk systeem het meeste effect heeft op
de weerbaarheid van de gewassen. Het persbericht van de start van dit project is bijgesloten.
Veel uitdagingen, waar wij als Proefboerderij uiteraard ons uiterste best voor gaan doen om zoveel
mogelijk antwoorden te vinden op alle uitdagingen.

Zoet Water
Zoet water is een van de grootste uitdagingen voor de akkerbouw in de nabije toekomst. spatie
In 2018 hebben we als Rusthoeve samen met Delphy vanuit het UIKC (Uien Informatie en Kennis
Centrum) fors geïnvesteerd in mogelijkheden om onze (uien) proeven te kunnen beregenen met.
Hiervoor is ook het bassin vergroot, zodat al het regenwater wat valt, opgespaard kan worden, voor
droge periodes. Om ervoor te zorgen dat we ook onze proefvelden aan de andere kant van de
Noordlangeweg kunnen beregenen is er recent een pijpleiding geboord.
Dit voorjaar werd duidelijk dat er al gauw water nodig was om de gewassen op te kunnen laten
komen, dat terwijl het bassin maar halfvol was. Dus wederom een ‘eerste keer’.., namelijk voor de
aanvoer per schip van zoet water.
Het omgaan met zoet water is nu voor Rusthoeve
natuurlijk een speerpunt. We mogen daar in 2020 twee
grotere onderzoeken voor uitvoeren, namelijk een proef
rondom druppelirrigatie in uien, als onderdeel van het
Uireka project. En samen met KnowH2O en KWR mogen
we, met dank aan Provincie Zeeland, een proef rondom
ondergronds beregenen uitvoeren. Beide proeven zullen
op de virtuele/digitale Rusthoeve-CZAV Open Dag aan de
orde komen. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen
van een (digitale) bijeenkomst om onze ervaringen met
iedereen te delen.

Webinar AFC 18 mei
Samen met Delphy en ZLTO, in samenwerking met ZAJK gaan we op 18 mei van start met het project
'Kennisdeling de sleutel tot een succesvolle transitie naar een duurzame landbouw'. Tijdens een
webinar willen wij u inspireren om uzelf en uw bedrijf te ontwikkelen, door je mee te nemen naar de
toekomst van de landbouw.
Kennisdeling is hierbij essentieel. Tijdens dit interactieve webinar wordt een toelichting gegeven over
de mogelijkheden die het meerjarige project 'Kennisdeling de sleutel tot een succesvolle transitie
naar een duurzame landbouw' kan bieden voor uw ontwikkeling en word je geïnspireerd over
landbouw in de (nabije) toekomst. Aanmelden kan via link op de site van Rusthoeve en ZLTO.
Programma:
-

Toelichting door projectpartner ZLTO over het project.

-

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat over het belang van kennisdeling voor de Zeeuwse agrarische
sector.

-

Krijn Poppe (WUR) over de toekomst van de landbouw en de impact van corona.

Open Dag CZAV/Rusthoeve 2020
De Open Dag zal dit jaar in de vorm van een virtuele gewastour worden gegoten. We zijn druk bezig
om dit nu vorm te geven.
Onze website zal ingericht worden als online platform waar de virtuele gewastour wordt uitgerold.
Met diverse video’s gaan we bezoekers van de “bekende” Open Dag toch voorzien van kennis,
innovatie en actualiteiten. 17 juni 2020 is de officiële aftrap voor de gewastour. Daarnaast zijn we
bezig met onze partners om één of meerdere webinars te verzorgen. Hou 17 juni dus nog vrij in uw
agenda.

In de planning:
18 mei

Webinar 'Kennisdeling de sleutel tot een succesvolle transitie naar een
duurzame landbouw'.

17 juni

Virtuele Open Dag CZAV/Rusthoeve

5 september

Uiendag 2020

U vindt ons op
Website: www.proefboerderij-rusthoeve.nl
Mail: info@proefboerderij-rusthoeve.nl
Volg ons op Twitter: Rusthoeve@Proefboerderij
Facebook: https://www.facebook.com/Rusthoeve/

