
Verslag - Veldbijeenkomsten Go Fresh, zomer 2015

In opdracht van Deltares, projectleiding Go Fresh, heeft ZLTO op 4- en op 25 augustus 2015
veldbijeenkomsten georganiseerd bij twee van de drie Go Fresh onderzoeken in de provincie
Zeeland. Een derde bijeenkomst (Drains2Buffer) volgt mogelijk in het najaar; desbetreffende proef
is wegens omstandigheden afgelopen tijd niet gemonitoord.

1) De Freshmaker
Praktijkproef met ondergrondse wateropslag

2) Kreekrug Infiltratie Systeem
Praktijkproef met de groei van een
zoetwaterbel door infiltratie van aflopend
duinwater in peilgestuurde drainage.

3) Drains2Buffer
Praktijkproef/experiment met drainage in ongerijpte klei

Doel was boeren en tuinders in het veld te laten zien wat de resultaten zijn van de Fresh-maker (4
augustus) en de Kreekruginfiltratie (25 augustus). Het ontvangst was bij desbetreffende
ondernemer op het bedrijf. Deze kon vertelde collega’s zijn praktische ervaringen. Verder was
desbetreffende onderzoeker (resp Koen Zuurbier en Esther van Baaren) aanwezig om de
wetenschappelijke toelichting te verzorgen. Zij monitoren de proeven. Deelnemers ontvingen een
flyer met een toelichting over desbetreffende proef. Beide bijeenkomsten zijn voorgezeten door een
ZLTO bestuurder, respectievelijk Olav Kavelaars en Peter de Koeijer.



De Freshmaker
4 augustus

De Freshmaker is op het bedrijf van de familie LouwerseRijk – Boonman in Ovezande. Dit is een
fruitteeltbedrijf. Totaal waren ongeveer 20 personen aanwezig. Aanwezige fruittelers waren vooral
benieuwd welk zoet water systeem passend is op het eigen bedrijf.

Hierbij een foto-impressie:





Kreekruginfiltratiesysteem
25 augustus

Het Kreekruginfiltratiesysteem is op het bedrijf van de gebroeders Louwerse in Serooskerke, zij
kweken diverse groenten. Hun buurman Sanderse is akkerbouwer en gebruikt dit systeem ook.
Totaal waren ongeveer 25 personen aanwezig (waarvan circa 15 boeren) bij de GO-FRESH
veldbijeenkomst Kreekruginfiltratieproef. Bij start van de bijeenkomst regende het erg hard maar
Werner had in zijn schuur ruimte gemaakt voor de bijeenkomst. Peter de Koeijer van ZLTO opende
de bijeenkomst en Werner heeft uitleg gegeven over het systeem. Daarna is de groep in de iets
minder harde regen het veld in geweest en hebben we het systeem bekeken. De kennisaanbieders
(zijnde Esther van Baaren en Jeroen Veraart vanuit het consortium) hebben niet veel hoeven toe te
voegen; Werner heeft alle meettechnieken en locaties (goed) uitgelegd inclusief de resultaten.
Esther heeft nog wat toegevoegd over de theorie en wat het consortium de komende jaren gaat
doen. Tijdens het veldbezoek en na de plenaire deel van de bijeenkomst waren er discussies in
kleine groepjes. Deze gesprekken gingen ook echt over het systeem en zoetwatervoorziening, dus
het onderwerp leeft zeker bij deze groep boeren. Een goed vervolg zouden we vinden een
drainageworkshop waarbij boeren concreet met hun eigen situatie aan de slag gaan aan de hand
van vragen die wij op papier hebben gezet en met hulp van Rutten, Werner, Johan en data van de
GO-FRESH consortiumleden.

Hierbij een foto-impressie:





Artikel PZC, woensdag 26 augustus 2015:


