
Omgaan met droogte:

Hoe om te gaan 
met onzekerheden 
in het leerproces?



Even voorstellen
Miriam van Bree – CIV Groen
Ine Sturkenboom –Terra MBO
Johan Tijms – Ondernemer
Marijn Hemmes – student Terra



Temperatuurafwijkingen t.o.v. 1951-1980 
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NASA 2019

Presenter-notities
Presentatienotities
Earth’s global surface temperature in 2019 was the second warmest since modern record-keeping began in 1880 and 1.8 degrees Fahrenheit (0.98 degrees Celsius) warmer than the 1951 to 1980 mean, according to an analysis by NASA.Normal temperatures are the average over the 30 year baseline period 1951-1980https://svs.gsfc.nasa.gov/4787 



Wat zien we hier?

4Saskia Houben – WUR Open teelten

Presenter-notities
Presentatienotities
Uitleg op volgende slide



Wat zien we hier?

5Saskia Houben – WUR Open teelten

Presenter-notities
Presentatienotities
Ieder verticaal streepje staat voor één jaar, van het begin van de metingen in 1901 tot en met 2020. De kleur van het streepje geeft de gemiddelde temperatuur van dat jaar aan: blauw voor relatief koele jaren, rood voor relatief warme jaren Rood:>10c, blauw <10. gem. = 9.5https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/klimaatstreepjescode-1901-2020  Warmste is 2014 +2020: 11.7C https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/klimaatstreepjescode-1901-2020



Droger
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Droger
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Het wordt warmer 

 Aantal dagen per jaar 
 Links heden, rechts WH2050
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Presenter-notities
Presentatienotities
Zie https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/ Hoge temperaturen schuiven op naar N-Europa.



Het wordt natter

 Gemiddeld jaarlijks neerslag. 
 Links heden, rechts WH2050
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Presenter-notities
Presentatienotities
Zie https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/Evt eruit



Regio’s met 
risico op 
verzilting

Presenter-notities
Presentatienotities
Zoutstress leidt tot lagere opbrengstenVerzilting leidt tot een slechte bodemstructuur:  bewerkbaarheid, plaatvorming, afname waterbergend vermogenVerzilting leidt tot afname bodemvruchtbaarheid (lagere nutriënten beschikbaarheid) en mindere kwaliteit gewasVerzilting beperkt de gewassenkeuze



Meenemen in ook onderwijs waar wij geen antwoorden hebben, 
dat vraagt andere vaardigheden van student, docent en regio.

Goed groen onderwijs :  Toekomstgericht 
Betekenisvol               :   Waardecreatie                         
In samenwerking        :   Ecologische samenhang

Kwalificatie  |   socialisatie   |   subjectivering

Uitdaging van het onderwijs;

Presenter-notities
Presentatienotities
Daaruit komt voort: zichtbaar, strategische allianties, bestuurlijk vermogen verbeteren en hanteren code goed bestuur, adequate ondersteuning onderwijs 



Dit zijn wij



Goed groen onderwijs in de regio.

Goed groen onderwijs.

We doen ertoe in de regio.

Naar een kwaliteitscultuur. 

Een leven lang ontwikkelen. 

AMBITIES

Presenter-notities
Presentatienotities
Daaruit komt voort: zichtbaar, strategische allianties, bestuurlijk vermogen verbeteren en hanteren code goed bestuur, adequate ondersteuning onderwijs 



Hoe studenten mee?

Entrepreneurial learning

Breed ondernemerschaps
onderwijs



In actie komen; toegevoegde waarde + omgaan met………..



Voorbeeld: Regioleren
koppeling oplossingsgericht



Natuurinclusieve
Landbouw Groen 
Onderwijs





De nieuwe duurzame manier van plaats 
specifiek beregenen en bemesting 

toediening.

Drip Tape / druppelirrigatie 



• Driptape irrigatie systeem
• Laag water verbruik, reductie van 90% tov

regulier haspel gebruik
• Systeem werkt op max 1 bar, druk kost 

kracht, kracht kost vermogen
• Solar aangedreven.
• Door lage volumes eenvoudig gebruik 

bronpompen
• Wireless remote control van kleppen en 

pompen
• Mogelijkheid voor gebruik van vloeibare 

meststoffen
• Mogelijkheid voor gebruik van Nematoden

Irrigatie systeem



Systeem componenten 

De innovatieve driptape zorgt voor een nauwkeurige en gelijkmatige verdeling van het water naar de plant. 
Hierdoor wordt uit elke plant een hoge opbrengst gehaald.

Water besparing
- Door het plaatsen van de driptape in de grond vind er minder verdamping plaats en omdat het water direct bij de 
plant vrij komt. 
- Tevens krijgt de grond een betere sponswerking waardoor water van bijvoorbeeld stortbuien beter kan worden 
vastgehouden en ook dit water optimaal wordt benut.



Kenmerken
• 95% van de pompsystemen zijn solar

aangedreven
• Zeer Stil, geen uitstoot 
• Mobiel, binnen 2 uur met 2 man 

verplaatst van locatie

Pompsystemen











Meetwaarden via Sataliet
• Temperatuur  max, min, gemid
• Luchtvochtigheid  
• Vochtigheid van grond
• Grond temperatuur 
• Bladtemperatuur plant
• Bladvochtigheid plant 
• Regenvoorspelling
• Voorspelling luchtvochtigheid
• Windsnelheden
• Dauwpunt



Meetwaarden via sensoren in de grond 
• Temperatuur  max, min, gemid
• Luchtvochtigheid  
• Vochtigheid van grond van 0 tot 60 cm diepte
• Grond temperatuur 
• Bladtemperatuur plant
• Bladvochtigheid plant 
• Regenvoorspelling
• Verdamping van water





Centrum fase 2







Natuurinclusieve landbouw



Het beste resultaat door

Goed bodem beheer toepassen,
Bodemleven herstellen,  
gebruik maken van ruige mest, compost
verhogen van watervast houdend vermogen

beter beheer van waterkwaliteit en -kwantiteit 
Zuinig omgaan met zoet water
Voorkomen van verzilting door overmatig zoet water opname

bescherming en herstel van biodiversiteit. 
Betere bestuiving 
Door meer insecten, minder gebruik van chemie
Strokenteelt verhogen van meer natuurlijke vijanden



•Zonder visie ontstaat er verwarring
•Zonder (het inzien  van het) belang 
ontstaat er weerstand
•Zonder plan  ontstaat er chaos
•Zonder (voldoende) middelen  ontstaat er  
frustratie
•Zonder competenties ontstaat er  angst

Wist u dat:
•10% van de mensen wil veranderen en 
kan het
•20% van de mensen wil veranderen maar 
kan het n iet
•20% van de mensen wil n iet veranderen 
maar kan het wel
•50% van de mensen wil n iet veranderen 
en  kan het n iet

Waarom succesvol veranderen zo moeilijk is



Onze (Tijms) investering:
Het proberen te begrijpen in het doen en 
denken van de klant/boer/communitie
Dat is een belangrijk element van een project 

Kennis overdacht, kennis is macht, delen is  
kracht

• Samenwerken met kennis centrums 
landbouwscholen, Mbo, Hbo, Universiteiten
• Zorgen voor een goed netwerk aan experts 
voor het geven van trainingen

Training, kennis overdracht
en technische ondersteuning



Beginnen bij de boer van de toekomst 



• Akkerbouwteelt met 75-95% stikstof 
reductie 

• Toepassing Stikstof bindende 
beplanting

• Irrigatie grasland met urine van 
koeien / natte fractie van mest

• Driptape op diepte van 30 cm voor 
meerjarig gebruik 5 jaar

• Ontzilting van brakwater naar 
landbouw irrigatiewater EC<3 op 
Solar.

Natuurinclusieve projecten/cases





Welke problemen met betrekking tot droogte 
komen jullie tegen in je werk?

Welke vragen zou je opgelost willen zien?

Met wie zou je die vragen willen, kunnen of 
moeten oplossen, wie heb je nodig? 

Vragen



Welke schakel van de keten?

Hebben we dan het antwoord op het droogte-
probleem?

Welke bijdrage kan jij leveren om ondernemers 
te helpen bij deze transitie? 

Antwoorden



Miriam van Bree – Agro Praktijkcluster van CIV Groen
T: 06-46370784
m.van.bree@civ-groen.nl
www.CIV-Groen.nl/agro

Marijn Hemmes: Student AGRO

Johan Tijms – Ondernemer | Tijms VOF
Verlengde Hoogeveensevaart 116  |  7917 PVGeesbrug  |Nederland
info@tijms-vof.nl
Tel. 0524 -29 12 51

Ine Sturkenboom
PractorNatuurinclusieve Landbouw Terra (v)mbo
Programmamanager Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs
Ondernemend Leren | Professionalisering/lerarenopleider
06.12777469  |  i.sturkenboom@terra.nl

Bedankt voor 
jullie aandacht!

mailto:m.van.bree@civ-groen.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.civ-groen.nl%2Fagro&data=05%7C01%7Ci.sturkenboom%40terra.nl%7C277045a3878c406f870608da51d04a13%7C1a20d48498a649daa15f7f28b5999ede%7C0%7C0%7C637912253570932232%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VEZv63bW2%2Bo0HXk%2B5fgrYkQZewQoylYd0HkhhfrlZac%3D&reserved=0
mailto:info@tijms-vof.nl
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