
 
 
 

UITNODIGING FOCUS ON FARMING BIJEENKOMST 

WOENSDAG 29 MEI 2019 TE WESTMAAS 

 

 

Geachte deelnemer aan Focus on Farming, 

Op woensdag 29 mei aanstaande vindt de eerste Focus on Farming bijeenkomst van 2019 plaats. We zijn die dag te 

gast bij Proefbedrijf Westmaas. Hoogleraar en Professor Dr. Ir. Martin van Ittersum (Leerstoelgroep Plantaardige 

productiesystemen van Wageningen University & Research) en bedrijfsleider van Proefbedrijf Westmaas Marcel 

Tramper verzorgen de inhoud van het programma: 

 

10.30 uur Inloop met koffie/thee 

11.00 uur Dr. Ir. Martin van Ittersum - Kringlooplandbouw 

12.00 uur Lunch met presentatie Marcel Tramper 

12.45 uur Bezoek proef- en praktijkvelden graan en aardappelen 

14.30 uur Einde programma 

 

Locatie: Proefbedrijf Westmaas, Groeneweg 3, 3273 LP Westmaas 

 

Kringlooplandbouw – met nieuwe technologie en kennis, maar ook met principes van vroeger 

Allereerst zal hoogleraar Prof. Martin van Ittersum een presentatie geven over Kringlooplandbouw. In zijn visie is 

kringlooplandbouw de weg naar de toekomst voor de landbouw. Uitgangspunt hierbij is dat grond, waar mogelijk, in de 

eerste plaats gebruikt wordt voor voedselproductie voor de mens, niet voor veevoer. Ten tweede zal de boer en de 

voedselketen de productie van reststromen zoveel mogelijk moeten vermijden en restproducten moeten hergebruiken. 

Met andere woorden: er moet zo weinig mogelijk worden verspild en volledig worden hergebruikt. Volgens deze theorie 

heeft de landbouw veel minder grond en grondstoffen nodig voor de voedselproductie: een behoorlijke ‘omdenkslag’ 

voor de Europese landbouw. Hierbij geeft Martin van Ittersum wel aan dat dit alleen maar kan wanneer een eerlijke 

prijs betaald wordt door de consument, anders kan het niet. Met deze theorie lopen we wellicht nog ‘voor de muziek 

uit’, maar het kan u als teler zeker inspireren en een doorkijk geven voor wat betreft de toekomst van uw eigen 

bedrijf.  

Na de presentatie maken we gezamenlijk gebruik van de lunch en tijdens die lunch zal Marcel Tramper u meenemen in 

een stuk gewasactualiteiten op het Proefbedrijf. Aan bod komt onder andere: 

Granen 

Standdichtheid/bezoek praktijkpercelen 

Welke factoren bepalen de standdichtheid in het voorjaar? Hiertoe bezoeken we drie verschillende wintertarwepercelen 

met een zeer verschillende standdichtheid. Hoe relateert de standdichtheid zich bijvoorbeeld tot het gekozen ras, 

zaaizaadhoeveelheid, de zwaarte van de grond / structuur van de bodem en beworteling? 

 

YEN 

Proefbedrijf Westmaas neemt sinds een aantal jaar deel aan het Yield Enhancement Network (YEN). Deze Engelse 

graanteeltwedstrijd doet ons als teler veel intensiever met het gewas omgaan en levert veel leerpunten op voor wat 

betreft de graanteelt. Graag delen we de kennis die we uit dit netwerk opdoen. Tevens kijken we dan ook naar 

belangrijke groeistadia (GS) in de (zomer)tarwe, wanneer zijn bepaalde toepassingen aan de orde?   

Ziektebestrijding – strategieën en saldo 

We discussiëren over de strategie T0-T1-T2 tegenover T1,5-T2,5. Welke keuze maak je en waar baseer je die op. Wat 

levert het op? 

Bezoek proeven 

O.a. groeiregulatieproef in wintergerst. 

 



 
 
 
Aardappelen 

Op Proefbedrijf Westmaas vindt veel bewaaronderzoek plaats. We behandelen de resultaten en praktijkervaringen van 

verschillende nieuwe bewaarmiddelen, gezien het mogelijk verdwijnen van cipc. Hierin wordt een stuk saldoberekening 

meegenomen.  

Ook bespreken we de kwaliteit van uitgangsmateriaal: hoe bepalend is de pootgoedkwaliteit voor het te oogsten 

product. Tevens bezoeken we een perceel aardappelen waarbij we teeltactualiteiten bespreken.  

Tot slot: 

als doorkijk naar de juni-bijeenkomst waarin o.a. Planet Proof aan bod komt: investeren in duurzaamheidsmaatregelen 

 het verwerken van spuitmiddelresten. 

Aanmelden 

Wij zien ernaar uit u te mogen verwelkomen tijdens deze eerste Focus on Farming bijeenkomst van 2019. Aanmelden 

is verplicht. U mag als lid kosteloos een collega akkerbouwer meenemen. Aanmelden kunt u doen door te mailen naar 

focusonfarming@wur.nl of marieke.dejong@wur.nl. Indien u een collega akkerbouwer meeneemt, geeft u dan ook de 

naam van deze persoon door. 

Hartelijke groeten, 

Namens het Focus on Farming team 

 

 

Marieke Ampt – de Jong 

06-83642509 
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