
Rechte sporen
Locaties: Valthermond 

+ Weerdinge
Contact: Roelof Naber

r.naber@delphy.nl

Versterking Rixonaketen
Locaties: Valthermond + 
Wijster
Contact: Bert Huizinga

b.huizinga@delphy.nl

Vochtmanagement in de  
Veenkoloniën
Locaties: Vledder + Schoonloo
Contact: Sigrid Arends

s.arends@delphy.nl

Integraal Knaagdier 
Management IKM
Locatie: Wedde
Contact: Hendrik Luth

luth@weddermarke.nl

Minder toeren
Locatie: Oude Pekela
Contact: Saskia Veldman
s.veldman@dlvadvies.nl

Plaatsspecifiek bemesten met 
sporenelementen

Locaties: Emmen + Exloo + Zeijen 
Contact: Harm de Vries

hdevries@ringadvies.nl

Natuurlijk koelen voor 
vitaal TBM pootgoed
Locatie: Smilde
Contact: Saskia Veldman

s.veldman@dlvadvies.nl

Veenbronnen
Locatie: Ter Apel
Contact: Saskia Veldman
s.veldman@dlvadvies.nl

Duurzaam elektrisch 
beregenen
Locatie: Wedde
Contact: Hendrik Luth

luth@weddermarke.nl

Samen de helft minder 
spuiten - sms
Locatie: Wedde
Contact: Hendrik Luth

luth@weddermarke.nl

Samen sterk
Locaties: Schoonloo + 
Weerdinge + Wedde
Contact: Saskia Veldman

s.veldman@dlvadvies.nl

Verder met kennis vanuit de 
Praktijknetwerken!

Deze poster is een uitgave vanuit het project ‘Samenhangende kennisverspreiding in vervolg op Praktijknetwerken Veenkoloniën’

E. H. Emmens, Zeijen
H.J. Luth, Wedde

PRECISIELANDBOUW

BIODIVERSITEIT

DUURZAME ENERGIE

MEST & MINERALEN
BEWARING

VOCHTVOORZIENING

VOCHTVOORZIENING

BEWARING

BODEMVERBETERING

DUURZAME ENERGIE

MEST & MINERALEN

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:  

Europa investeert in zijn platteland



Overzicht praktijknetwerken verzameld op een poster

In praktijknetwerken in de Veenkoloniën (einddatum 2015) is veel kennis en 

ervaring opgedaan waarmee u als ondernemer verder kunt. 

Verspreiding van kennis: let op de aankondigingen!

De komende jaren verspreiden we de kennis vanuit deze praktijknetwerken 

verder. Dit doen we samen met ondernemers die al ervaring hebben opgedaan 

in zogenaamde flitsbijeenkomsten of we laten de kennis zien via open dagen op 

proefboerderijen of tijdens demonstraties bij ondernemers. Ook organiseren we 

workshops en trainingen waarin we dieper op bepaalde thema’s ingaan.  

Let de komende jaren dus op aankondigingen voor deze activiteiten!

Doe mee aan de activiteiten! 

Alle ondernemers, zowel akkerbouwers als veehouders in de Veenkoloniën zijn 

welkom om de diverse activiteiten bij te wonen die zo dicht mogelijk aansluiten 

bij de dagelijkse praktijk van de bedrijven in de Veenkoloniën. Informatie over 

de activiteiten vindt u op: www.innovatieveenkolonien.nl en op www.delphy.nl. 

Projectorganisatie

Dit project is een initiatief van Delphy, vernieuwingsbedrijf ‘Op de Es’ van E.H. 

Emmens te Zeijen, akkerbouwbedrijf en innovatieaanjager H.J. Luth te Wedde en 

Nedworc expert M.A.M. Commandeur. De genoemde activiteiten worden mogelijk 

gemaakt door een financiële bijdrage vanuit de EU vanuit het Europees Land-

bouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) onder de slogan: ‘Europa inves-

teert in zijn platteland’ en door bijdragen van de diverse uitvoerende partijen.

Verder met kennis vanuit de 
Praktijknetwerken!

Jacob Dogterom

Delphy, Wageningen

j.dogterom@delphy.nl

M 06 53 38 95 07

Monica Commandeur

Nedworc, Utrecht

info@viagroen.nl 

M 06 10 75 81 84

Erik Emmens

‘Op de Es’, Zeijen

erik@emmenszeijen.nl

M 06 54 23 58 70

Hendrik Luth

Wedde

luth@weddermarke.nl

M 06 50 50 08 98

Informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen 

met de Regiegroep:

Thema’s project Kennisverspreiding 

Veenkoloniën, uitgewerkt in diverse

praktijknetwerken: 

 

Bewaring

• Natuurlijk koelen door vitaal TBM poot-

goed (winst te behalen door aardappelen 

te bewaren in de buitenlucht)

• Versterking Rixonaketen (kwaliteitsverbe-

tering aardappelen, door aandacht voor 

de bewaarschuur en de teelt; daarmee is 

veel winst te behalen)

Duurzame energie

• Minder toeren (vermindering gebruik 

van diesel en energie en tijd door slim 

te plannen en te combineren, ook op uw 

eigen bedrijf)

• Veenbronnen (met lokale energiebronnen 

het verbruik en dus de energiekosten 

terugdringen)

 

Bodemverbetering

• Rechte sporen (minder bodembelasting 

en toediening mineralen in de rij, hierdoor 

hogere opbrengsten te realiseren en min-

der hoge kosten kunstmest)

Mest & mineralen

• Plaatsspecifiek bemesten met sporenele-

menten (micromineralen op de juiste plek 

toedienen levert geld op)

• Samen Sterk (samenwerking tussen ak-

kerbouw en veehouderij levert voor beide 

partijen veel voordelen)

Vochtvoorziening

• Vochtmanagement in de Veenkoloniën 

(vooral druppelirrigatie: hogere opbreng-

sten en minder emissies, maar vraagt een 

verandering van het teeltsysteem)

• Duurzaam elektrisch beregenen (met 

grondwaterpomp, buizensysteem en 

gebruik van zonnecollectoren is dit beter 

voor de bodem en het milieu:  energie- en 

kostenbesparing)

Precisielandbouw 

• Samen de helft minder spuiten (slim rijen 

spuiten in de suikerbietenteelt geeft goe-

de resultaten, spaart het milieu en kost 

minder)

Biodiversiteit

• Integraal Knaagdier Management - IKM 

(bewust omgaan met biodiversiteit door 

samen met de buren van “buiten naar 

binnen” beheersplannen te maken)


