
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 

- Welkom, door Charlotte van Sluijs-Poppe, Proefboerderij Rusthoeve en Ko de 

Regt, ZLTO 

- Wat gebeurt er nu door Rusthoeve en Delphy door Cor van Oers, Delphy. 

- Waar staan het Deltaplan Zoet Water, Durk-Jan Lagendijk, Provinciaal 

Coördinator Deltaplan Zoetwater, Provincie Zeeland 

- Het belang van capillaire vochtvoorziening op uw bedrijf, door Nelis van der Bok, adviseur bodem en water, Delphy.  

- Fieldlabs van de Broedplaats Zoetwater,  Brouwershaven-Zonnemaire door Peter van Veelen, projectleider namens de 

Broedplaats Zoetwater, wat is de stand van zaken, een praktische case. 

- Naar praktische oplossingen! Druppelirrigatie, door Luc Remijn, adviseur akkerbouw, Delphy 

- Wat mag u van ons verwachten in 2021? door Charlotte van Sluijs-Poppe, Proefboerderij Rusthoeve. 

 

Aanmelden/vragen 

Er zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden.  

Aanmelden kan via onderstaande link: 

https://uikc.webinargeek.com/water 

Het kennisoverdracht project ‘Kennisdeling, de sleutel tot een succesvolle transitie naar een duurzame landbouw’ heeft een 

looptijd van drie jaar. In die tijd begeleiden we ondernemers bij hun transitieproces van idee tot uitvoering naar een 

toekomstbestendige bedrijfsvoering in de agrarische sector.  

Dit kunnen ondernemers zijn die nog in de beginfase staan om te komen tot een nieuw bedrijfsmodel, maar ook ondernemers die 

al actief zijn met verduurzaming maar dit willen verbeteren of optimaliseren. 

 

‘Kennisdeling, de sleutel tot een succesvolle transitie naar een duurzame landbouw’ 

Uitnodiging ‘ Waterwebinar’ 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

Datum: 

04-03-2021 

Tijdstip: 

19:00-20.15 uur 

 

Webinar, 
water………….. 

waar staan we? 

 

 

 

 

Beste ondernemer, 

In 2020 zijn alle weersoorten die uitdagend waren voor de akkerbouw voorbij gekomen. 

Een droog voorjaar, een warme zomer en een nat najaar.  

De noodzaak van praktisch onderzoek om hoe we als sector hier mee om moeten gaan is 

erg duidelijk. Tijdens dit Webinar nemen we u mee welke mogelijkheden er zijn, die u op 

uw bedrijf kunt toepassen.  

Binnen de Provincie zijn er veel initiatieven die werken aan oplossingen voor de 

veranderende weersomstandigheden. Durk-Jan Lagendijk, van Provincie Zeeland zal 

vertellen over de stand van zaken van het Deltaplan Zoet Water waar Provincie Zeeland 

aan het opstellen is.  

Op Schouwen wordt op dit moment gewerkt aan het Living Lab Schouwen. Een van de 

Fieldlabs is een samenwerking o.a. van de gemeente Schouwen Duiveland, Waterschap 

Scheldestroom en Provincie Zeeland en nog kennisinstellingen. Samen zoeken we 

oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op gebied van water, voedsel, onderwijs 

en bestuur. 

Intussen zijn er vele initiatieven en manier om klimaatbestendiger aan de slag te gaan, 

https://uikc.webinargeek.com/water

