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‘Opbrengstverhoging tot we l twintig procent’
Je doet als kweker je uiterste best en toch zie je de teeltresultaten
langzaam wegglijden. Tuinders hebben er in toenemende mate
mee te maken. Door het intensieve gebruik van agrarische gronden neemt de bodemkwaliteit langzaam af met alle gevolgen
van dien. Het praktijknetwerk Bouwen aan een Vitale Bodem
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heeft zich afgelopen drie jaren ingespannen om het tij te keren,
vaak met verbluffende resultaten.
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I

n de voorgaande editie van BloembollenVisie maakten we kennis met het praktijknetwerk ‘Natuurlijk leven, natuurlijk telen’.
Zes bloembollenkwekers uit de kop van
Noord-Holland werken aan de optimalisering
van het bodemleven. Zij zijn echter niet de enige spelers in het vak die zich hiermee bezighouden. Al in 2010 werd de aanzet gegeven
tot wat nu het praktijknetwerk Bouwen aan
een Vitale Bodem (BAVB) is, opgericht om het
organische stofgehalte in de intensieve land- en
tuinbouwgebieden in Nederland te verbeteren.
Ruim zestig telers, onder wie een groot aantal
bloembollenkwekers, hebben de afgelopen
jaren gewerkt aan een verbeterd bodembeheer.
Tijdens een workshop dinsdag 11 februari bij
PPO in Lelystad werden kennis en ervaringen
gedeeld.

ALARMBELLEN
Jos Goossens, teler van aardbeiplanten in Ens,
kan gezien worden als de kartrekker van BAVB.
“In 2004 zijn bij mij de alarmbellen gaan rinkelen. Terwijl ik steeds meer bezig was met
zaken als bemesting en beregening, namen
de opbrengsten af en nam de ziektedruk toe.
Tegelijkertijd hebben we te maken met steeds
strengere mestnormen.” Goossens raadpleegde teelttechnisch adviesgroep HortiNova. Wat
bleek? Het organische stofgehalte varieerde
van 0,5 tot 1 procent. “Daar schrik je als kweker
van”, zegt Goossens. “Het bodemleven was verdwenen.” De teler liet het er niet bij zitten. “We
zijn begonnen met het aanvoeren van compost. Dat leverde snel resultaatverbetering, ook
in de vervolgteelt: een opbrengstverhoging van
twintig procent en het Verticillium-probleem
(verwelkingsziekte, red.) was verdwenen. In
de omgeving werd ik in eerste instantie als rare
snuiter beoordeeld, maar de veranderingen
vielen op en daarmee was de interesse gewekt,
onder andere bij een aantal bollentelers.”

druk om te presteren groter. De betrokkenheid is bovendien extra groot, omdat het over
de eigen grond van de deelnemers gaat en
zij bovenop de resultaten zitten.” Smits zegt
over het aanpassen van de standaard bemestingstrategie het volgende: “In de Nederlandse
land- en tuinbouw is men gewend voorraadbemesting toe te passen. Dat gaat tegen de natuur
in; het maakt de plant lui. Een jonge plant heeft
in het begin weinig nodig.” Volgens de teeltadviseur zou veel meer de grens opgezocht moeten worden. “Meer is niet altijd beter. Er moet
gekeken worden naar de behoefte van de plant
– door middel van plantsapmetingen – om op
basis daarvan bij te mesten. Dat resulteert in
een actiever wortelgestel dat in staat is meer
water en mineralen op te nemen.”

gemakkelijker binnen de bemestingsnormen.”
Er wordt gebruik gemaakt van plantsapanalyses om de teelt te volgen en bakkenproeven
om nieuwe ideeën over natuurlijke toevoegingen uit te testen. “Met de chemische bestrijding
ben ik wel klaar. Wat biologisch kan, gebeurt.
Klanten zijn er blij mee, zij krijgen een veel vitalere plant.”

Pieter de Wolf: ‘Sommige bedrijven zijn dingen echt anders gaan doen’
Via het innovatieproject Agropark Flevoland
is vervolgens het initiatief genomen tot meer
samenwerking tussen verschillende kwekers
in het gebied rond Ens. Goossens: “We maken
allemaal veel gebruik van huurland, maar niemand voelt zich verantwoordelijk voor de
bodemvruchtbaarheid. Compost opbrengen
voelt alsof je het voor de buurman doet.” Uiteindelijk kreeg Goossens veertien collega’s
enthousiast om samen de grond te verbeteren.
“Ik heb gemerkt dat je super compost nodig
hebt om de bodemkwaliteit omhoog te krijgen.
Goede compost stinkt niet, is goed uitgerijpt (in
ons geval drie jaar) en voelt rul aan. Het resultaat bij ons is dat de ziektedruk veel minder is
geworden, waardoor het middelengebruik nog
ieder jaar afneemt. Bovendien blijven we nu

Om de activiteiten van Goossens en zijn collega’s te structureren en continueren is begin
2012 het praktijknetwerk BAVB gestart. Naast
HortiNova, DLV en PPO participeren ruim
zestig telers uit vier verschillende regio’s: Ens
e.o.(rivierduinzand), Wieringerwerf e.o. (jonge
zeeklei), Noordoost-Nederland (zand- en dalgrond) en Zuidoost-Nederland (zandgrond).
Zij ontvingen 350.000 euro subsidie en realiseerden 150.000 euro cofinanciering, waarvan de helft door de telers zelf bijeen gebracht.
“Iedere regio werkt, onder leiding van een
teeltadviseur, aan zijn eigen specifieke probleem en wisselt kennis uit met de andere
regio’s”, vertelt Pieter de Wolf van PPO. “Rode
draad in alle regio’s is de zorg om de bodemkwaliteit. Hoe houden we onze teelten op de
lange termijn op niveau?” Het eerste jaar is
volgens De Wolf gebruikt om de problemen
zichtbaar te maken. Door middel van bakkenproeven zijn verschillende behandelingen toegepast, waarvan de meest interessante oplossingen het jaar erop verder zijn uitgewerkt,
zowel in bakken als op het veld. Het derde jaar
zijn de deelnemers verder gaan experimenteren. Sommige bedrijven zijn dingen echt
anders gaan doen.”
Het praktijknetwerk BAVB is onder andere

Marchel Snoek: ‘Onze bollen hebben nu
meer inhoud’
aan de slag gegaan met verschillende soorten
compost, verschillende stikstofniveaus, magnesium, calcium, spoorelementen en zeemineralen. De resultaten zijn in veel gevallen verbluffend geweest, laat De Wolf weten. “Er zijn
opbrengstverhogingen gerealiseerd tot wel 20
procent, ook bij de doorteelt van het uitgangsmateriaal en in de bloemproductie van tulpen,
lelies en gladiolen. Onder andere de compost
blijkt heel bepalend, en dan gaat het niet alleen
om de hoeveelheid, maar juist om de kwaliteit
en rijpheid ervan. Verder blijkt een aanpassing
van de bemestingstrategie succesvol.” Volgens
de PPO-begeleider kan geconcludeerd worden
dat investeren in een vitale bodem al snel uit
kan. “De opbrengsten stijgen, soms zelfs met
dalende kosten.”

VOORRAADBEMESTING
Sjoerd Smits, teeltadviseur bij HortiNova, kan
dat beamen. Hij begeleidt de (bloembollen)
kwekers in Ens en omgeving en benadrukt de
voordelen van een praktijknetwerk. “Op het
moment dat kwekers zelf mee betalen is de

Tulpen- en gladiolenkweker Marchel Snoek
uit Ens sloot zich aan bij BAVB vanwege uitvalproblemen tijdens de bewaring. “We signaleerden een duidelijke relatie tussen stikstof en de
bewaarbaarheid van bloembollen. Het kostte
ons productie, want we willen uitsluitend kwaliteit leveren. Het resultaat bij onze klant, daar
gaat het om. Vandaar dat de uitgevoerde broeiproeven vorig jaar voor ons essentieel waren.
Het resultaat was spectaculair. We haalden
soms ruim twintig procent meer steelgewicht
uit een bol.” Dat die positieve lijn ook doorzet in het plantmateriaal, daar twijfelt Snoek
inmiddels niet meer aan. “Ondanks de moeilijke groeiomstandigheden afgelopen jaar, hadden wij een topopbrengst. Ook in de bloemproductie dit jaar zien we nog steeds spectaculaire
resultaten. Onze bollen hebben duidelijk meer
inhoud. Dat is te merken in de nateelt, maar
ook tijdens de groei op het veld. De bladkleur
is blauwer en dat betekent een sterkere plant.
Het maakt ons nieuwsgierig naar wat er nog te
behalen valt in een vitalere plant en uiteindelijk
het terugdringen van chemische middelen. Wij
gaan dus zeker door met onze verkenningstocht en het toepassen van mineralen.”
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Dinsdag 11 februari zijn deskundigen uit het onderzoek, de kennissector en het onderwijs
bijgepraat over het praktijknetwerk Bouwen aan een Vitale Bodem (BAVB). Ruim zestig deelnemers, onder andere uit de bollensector, hebben in de praktijk ervaring opgedaan met
het bouwen aan een vitale bodem teneinde de teeltresultaten op lange termijn te bevorderen. In dit praktijknetwerk is geen wetenschappelijk onderzoek gedaan en er zijn soms
ongebruikelijke ideeën uitgeprobeerd, maar dat heeft wel snel resultaat opgeleverd. Resultaten die veel mensen hebben verbaasd en vragen om verdere onderbouwing vanuit het
onderzoeksveld. Kijk voor meer informatie op www.vitalebodem.nl.
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