UITNODIGING
Informatiedag Proeftuin Zoet Water
Dorpshuis de Meiboom Krabbendijke, 15 juni 2017

Beste lezer,
Hierbij nodigen we u uit voor een informatiedag over de Proeftuin Zoet Water in De Meiboom te Krabbendijke op 15
juni. De Proeftuin Zoet Water is het overwegend in Zeeland lopende onderzoeksprogramma naar mogelijkheden om de
zoetwaterbehoefte en -beschikbaarheid in balans te houden.
Waar zitten zoet en zout in de bodem? Hoe stroomt het water en kun je dat manipuleren? Kun je zoetwatervoorraden
aanleggen in de ondergrond, of is het handiger om ruim voorradig brak water te ontzilten? Op welke manier houd je het
zout uit de buurt van de wortels van gewassen, of hoe maak je die gewassen juist zouttoleranter? En kun je als
gebruikers in een gebied in samenspraak met de waterbeheerder de zoetwatersituatie verbeteren? En als de
onderzoekers het allemaal zo mooi weten, hoe komt de informatie dan bij de eindgebruikers? Dat soort kwesties komt
allemaal aan de orde. We nemen daar een hele werkdag voor, waarbij ’s ochtends de resultaten van enkele jaren
onderzoek worden gepresenteerd en we ’s middags vooruitkijken naar onderzoeken die nu of binnenkort starten.
De nadruk ligt deze dag op de inhoud en blijft niet beperkt tot de technische kant; ook het belang en de mogelijke
vormen van samenwerking komen aan bod. Zowel in de ochtend als de middag is er een relatief korte plenaire zit met
presentaties, maar voor het overige streven we naar zoveel mogelijk interactie tussen betrokkenen bij de
pilots/onderzoeken en u als publiek. Dat gebeurt in de vorm van een carrousel, waarbij u ’s ochtends en ’s middags
drie keer een sessie naar keuze kunt bijwonen. Er valt wat te kiezen (als u er tijdig bij bent), want er zijn vijf projecten
per carrousel voorzien.
PROGRAMMA PROEFTUIN ZOET WATER
9u30 - 10u00
Inloop met koffie en thee
10u00 - 10u15
Opening en introductie
10u15 – 10u35
Verrassing
10u35 – 11u05
E1 FRESHEM – zoet-zoutkartering (Esther van Baaren, Deltares)
11u05 – 11u15
Koffie/thee
11u15 – 12u45
Carrousel – drie maal 25 minuten met 5 minuten overstap
E2 – Freshmaker (Koen Zuurbier, KWR)
E2 – Drains2Buffer (Perry de Louw, Deltares)
E4 – Milde ontzilting (Hans Cappon, HZ University of Applied Science)
E6 – Zouttolerante aardappel (Guus Heselmans, C. Meijer BV)
E10 – Gebiedsfreshmaker (Daan van Gent en Bob Magelsdorf, FreshForce)
12u45 – 13u45
Lunch
13u45 – 14u05
Semantische Wiki (Emma McAteer, HZ University of Applied Science)
14u05 – 14u30
DeltaDrip, druppelirrigatie in Zeeuws-Vlaanderen (Jouke Velstra, Acacia Water)
14u30 – 16u00
Carrousel – drie maal 25 minuten met 5 minuten overstap
E2 – Kreekruginfiltratiesysteem & rendabiliteit (Gualbert Oude-Essink)
E7 – Meer Fruit met minder Water (Jan Peeters, Fruitconsult)
E11 – Waterhouderij (Tim Moerman, Boomgaard Ter Linde)
E6 – Kwelscherm Perkpolder SeepCat (Perry de Louw, Deltares)
E1 – Toelichting FRESHEM (Esther van Baaren, Deltares)
16u00 – 17u00
Afsluiting en borrel
Inschrijven kan via de link Inschrijving Proeftuin Zoet Water in het e-mailbericht.
De Meiboom in Krabbendijke kent u wellicht van de talloze theatervoorstellingen die er worden gehouden,
maar mocht u dit dorpshuis niet kennen, weet dan dat het op enkele minuten wandelen van het station ligt.
In de bijlage vindt u een plattegrondje met de verschillende wandelroutes vanaf het station. Als u met de auto komt,
houd dan Kerkpolder 30 als adres aan.
We zien uw aanmelding met genoegen tegemoet. Enne…., we hopen natuurlijk anders, maar indien u na inschrijving
toch verhinderd zou zijn, wilt u dit dan a.u.b. aan ons melden via een kort bericht aan proeftuinzoetwater@zeeland.nl.
Met vriendelijke groeten,
André van de Straat en Vincent Klap

