Robuuste bedrijfsvoering, water & klimaat
Wat betekent dat voor rassen en gewassen?
Uitnodiging Nieuwjaars/kennismiddag Gouden Gronden
Wanneer:
Waar:

25 januari 13.00 – 16.30 uur
Zaal Balk, De Gast 39, 9801 AB Zuidhorn

In het kader van het programma Gouden Gronden organiseren het GrAJK, Collectief Groningen West en
Collectief Midden Groningen, Wierde en Dijk en Biowad in samenwerking met het waterschap
Noorderzijlvest en de provincie Groningen op 25 januari 2019 een Nieuwjaars/kennismiddag over de
invloed van de ras- en gewaskeuze op de bodem en uw bedrijfsvoering. De sprekers laten zien wat u daar
op uw eigen akkerbouw- of melkveebedrijf mee kunt doen.
Uiteraard combineren we weer het nuttige met het aangename: naast een inhoudelijke verdieping is er
ruim de gelegenheid om informeel met elkaar op het nieuwe jaar vooruit te blikken. Deze bijeenkomst
richt zich globaal op het Groningse deel van het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest en staat
open voor agrariërs en adviseurs.
Het programma treft u hierbij aan. Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 25 januari van 13.00 – 16.00 (met aansluitend een hapje en
drankje).
De locatie is Zaal Balk, De Gast 39, 9801 AB Zuidhorn
In verband met de catering verzoeken wij u zich voor deze bijeenkomst uiterlijk voor 21 januari 2019 op te
geven via het aanmeldformulier: aanmelden kennismiddag Gouden Gronden.
Of via: www.noorderzijlvest.nl/aanmeldenkennismiddagGoudenGronden.

Meer informatie:
Lianne van Rulo (GrAJK):
Sylvia Koenders (CGW):
Bjartur Swart (Gouden Gronden):

lvanrulo@grajk.nl
skoenders@collectiefgroningenwest.nl
bjartur@earthcaresolutions.nl

Robuuste bedrijfsvoering, water & klimaat
Wat betekent dat voor rassen en gewassen?
Programma
13.15 Douwe Hollenga, Lid Dagelijks Bestuur Waterschap Noorderzijlvest
13.20 René Jochems, onafhankelijk adviseur bodem en water
René gaat in op de volgende vragen:
Wat draagt een vitale bodem bij aan waterbufferend vermogen, in kwaliteit en kwantiteit?
Hoeveel scheelt dit in de benutting van meststoffen, de emissie naar de omgeving of het optreden van
droogteschade of natschade?
Wat betekent dit voor de gewassenkeuze en vitaliteit van gewassen/ grassoorten?
Hoe kan met ras- en gewaskeuze worden ingespeeld op lagere bemestingsniveaus en extremere
weersituaties?

14.00 Aaldrik Venhuizen, R&D Onderzoeker Plant en Jan Hollander, Verkoopmanager Rundvee
Beiden werkzaam bij Agrifirm. Agrifirm is deelnemer van de klankbordgroep Gouden Gronden.
De huidige agrarische bedrijfsvoering heeft een sterke focus op hoge productiviteit. Daarvoor zijn wel hoge inputs
nodig van (kunst-)mest, gewasbeschermingsmiddelen en krachtvoer/ soja. Er wordt vaak de vergelijking gemaakt
met topsport. Maar is deze topsport nog robuust en duurzaam gezien de veranderende milieu- en
klimaatdoelstellingen? Wat betekenen die veranderingen voor onze toekomstige bedrijfssystemen zowel voor
akkerbouw als melkveehouderij?

14.30 Pauze
14.50 Wridzer Bakker, oud-bestuurder SPNA en akkerbouwer
Een meer robuuste bedrijfsvoering voor plant, dier en bodem. Wat betekent dat voor je bedrijfsvoering en wat zijn
de ervaringen? Hoe kun je als akkerbouwer en als melkveehouder negatieve effecten op de bodem minimaliseren?
Welk effect heeft de keuze van je gewassen op een goed bodemleven? En wat betekent dit financieel? Wridzer gaat
op dit onderwerp in aan de hand van praktijkvoorbeelden bij SPNA en vanuit ervaringen op zijn eigen bedrijf.

15. 10 Erik van der Velde, melkveehouder in Niehove
Op het bedrijf van de familie Van der Velde wordt sinds een aantal jaren het “Pure Graze Systeem” toegepast.
Daarnaast wordt op grote schaal gewerkt met het principe van een saladebuffet met de teelt van kruidenrijke en
diepwortelende gewassen. Waarom is hij afgestapt van het model van hoge inputs – hoge outputs naar een meer
natuurlijk systeem gericht op bodemvitaliteit? Wat brengt dat de boer, de bodem en de koe?

15.30 Ruimte voor discussie en vragen
15.45 Afsluiting
15.55 Borrel

Wanneer:
Waar:

25 januari 13.00 – 16.30 uur
Zaal Balk, Zuidhorn

