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Grond van functioneel substraat naar factor van belang
Wie pakweg tien jaar geleden in de bloembollensector begon
over bodemweerbaarheid werd een beetje meewarig aangekeken. Nu is dat anders. Belangrijk, meer aan doen, dat zijn de
opvattingen die een groeiende groep telers heeft. Om die reden
wijdt BloembollenVisie een serie aan bodemweerbaarheid,
bodemvruchtbaarheid en bodemleven. In deze eerste aflevering
een uitleg van een aantal begrippen.
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W

e hadden het goed voor elkaar binnen de bloembollensector. Meer
specifiek: bij de teelt op de zandgronden langs de binnenduinrand. De grond
waarop intensief bollen werden geteeld was
een functioneel substraat. Volgens een vast
schema kon stalmest worden toegediend om
het organischestofgehalte op peil te houden. En
wat er nog te weinig was aan voedingsstoffen
kon worden bijgestuurd met kunstmest. Veel
kostte het allemaal niet, en limieten golden
niet. Grond fungeerde als een mooi substraat
om bollen in te telen. Bodemgebonden ziekten
waren er wel, maar met een grondontsmetting
eenmaal in de twee of drie jaar werd een scala
aan aandoeningen bestreden. Ook hier waren
geen beperkende regels. Dat stelsel fungeerde
goed zolang er geen onderdelen uit werden
gehaald. Dan klopte het allemaal, dan was de
teelt zonder problemen uitvoerbaar, dan werd
er een mooie opbrengst gerooid.

ANDER BEELD
Eind jaren tachtig begon dat ideaalbeeld te
veranderen. Ook al was de grond ontsmet,
toch was er opbrengstderving door Pythium
in bijvoorbeeld hyacint, iris of krokus. Datzelfde verschijnsel viel waar te nemen bij het toen
net in opkomst zijnde inunderen. Naar de oorzaak hiervan werd gezocht binnen het in 1990
gestarte Urgentieprogramma Bloembollen.
Onderzoekster Gera van Os, die in 2003 op dit
onderwerp promoveerde, ontdekte al snel dat
juist grondontsmetting of inundatie gunstig
was voor Pythium. Deze bodemschimmel kan
maximaal toeslaan als al het andere bodemleven is vernietigd. En dat was wat er in toenemende mate gebeurde. Juist een perceel dat
was ontsmet of geïnundeerd gaf extra kans op
Pythium, omdat zijn natuurlijke vijanden ont34 • BLOEMBOLLENVISIE • 7 september 2012

braken. Ook werd in bijna tien jaar durend
onderzoek naar Pythium veel meer bekend
over de ontwikkeling van de bodemschimmel
en de mogelijkheden om de schimmel aan te
pakken. Het begrip ziektewerendheid van de
grond werd hiervoor geïntroduceerd. Die ziektewerendheid bleek beïnvloedbaar, bijvoorbeeld door het toevoegen aan de grond van
gerijpte compost. Dergelijke compost werd
gemaakt door ‘gewone’ compost een aantal
weken nat te maken waardoor er een flinke
groei van een scala aan bodemleven plaatsvond. Die compost hielp om de ziektewerendheid van de bodem weer sneller te herstellen.

EXTRA LASTIG
Parallel aan dit onderzoek met deze uitkomst
kwam er op een aantal fronten verandering in
het bekende stelsel van onbeperkt bemesten
en ontsmetten van grond. Regelgeving maakte
een einde aan het toedienen van stalmest op
het moment dat de teler dat noodzakelijk achtte. Verder werd de mogelijkheid van een chemische grondontsmetting beperkt, en nam het
aantal beschikbare middelen hiervoor ook nog
eens af. Die ontwikkelingen dwongen telers om
anders te gaan kijken naar grond. Het was geen
praktisch substraat meer, maar een factor van
belang die op een veel nauwkeuriger manier
behandeld moest gaan worden. Een manier

Meer weten
Wie meer wil weten over bodemvruchtbaarheid en bodemleven kan gebruik
maken van het recent verschenen boek
30 vragen en antwoorden over bodemvruchtbaarheid, geschreven door René
Schils, en uitgegeven door Alterra in
Wageningen. Het boek is gratis via internet te downloaden. Het boek bevat veel
actuele informatie over dit onderwerp.

waar minder vanzelfsprekendheden in zaten,
en waar ook nog lang niet alles over bekend
was.
Die ontwikkeling verklaart de opkomst van
in ieder geval drie bodemkundige begrippen: bodemleven, bodemvruchtbaarheid en
bodemweerbaarheid. Bodemvruchtbaarheid
was daarvan nog het meest bekend: die werd
op peil gehouden door het regelmatig toedienen van stalmest of de teelt van groenbemesters. Bodemleven en bodemweerbaarheid
waren aanvankelijk minder bekend in de teelt
van de bloembollen.

‘Zoals we bovengronds
ecologische systemen
kennen, zo bestaan die
ook onder de grond. Van
de bovengrondse weten
we aardig wat af, van de
ondergrondse veel minder’
Die toenemende aandacht voor deze drie
begrippen heeft de afgelopen jaren geleid tot
nieuwe ontwikkelingen binnen de bloembollensector. Er kwam een project genaamd
GoeddoorGrond, ondernemers gingen aan de
slag met producten van B!oFeed of lieten hun
bodem resetten, en ondernemers vroegen bij
de overheid meer aandacht voor het op peil
houden van het organischestofgehalte op duinzandgronden. Al die ontwikkelingen komen in
een serie artikelen over de bodem aan de orde.
In deze serie staan de drie eerder genoemde
begrippen centraal. Om ervoor te zorgen dat
iedereen hetzelfde kijkt naar die begrippen,
worden ze in deze eerste aflevering nader toegelicht.

en bacteriën. Hun soortenrijkdom is groot.
Het bodemleven is essentieel in de grond. Het
zorgt er voor dat plantenresten, uitwerpselen
en kadavers worden omgezet in nieuwe voedingsstoffen voor planten. De grote variatie
aan levende organismen in de grond staat in
veel gevallen met elkaar in verbinding. Zoals
we bovengrond ecologische systemen kennen, zo bestaan die ook onder de grond. Van
de bovengrondse weten we aardig wat af, van
de ondergrondse veel minder. Wel is in toenemende mate duidelijk geworden dat het zaak
is om het bodemleven te stimuleren. Dat kan
bijvoorbeeld door de grond minder tot niet
te bewerken. Dit verklaart de opkomst van de
zogenoemde niet-kerende grondbewerking.
Voor de bloembollenteelt is dat is echter vrijwel onmogelijk. Het telen van groenbemesters helpt ook, en dat gaat al veel gemakkelijker. Wel is het daarbij belangrijk om te kijken
welke effecten bepaalde groenbemesters hebben op bepaalde ziekteverwekkers. Ook zijn er
nog andere manieren om het bodemleven te
stimuleren, bijvoorbeeld door het gebruik van
producten die daarvoor zijn ontwikkeld. Daarvan komt een aantal in deze serie aan de orde.

BODEMVRUCHTBAARHEID
Op het strand zal het slecht bollen telen zijn.
Immers, de zandgrond die daar ligt bevat geen
organische stof. Een dergelijke grond levert
nauwelijks een bijdrage aan de opbrengst van
bloembollen. Dat is waar het bij bodemvrucht-

baarheid om draait: de mate waarin grond een
bijdrage levert aan de kwantitatieve en kwalitatieve opbrengst. Hoe beter de bodemvruchtbaarheid, hoe groter de bijdrage. Daarbij gaat
het om de kwaliteit en de kwantiteit zonder toevoeging van andere stoffen zoals mest en mineralen. Aspecten die de bodemvruchtbaarheid
bepalen zijn bijvoorbeeld de beschikbaarheid
van voedingsstoffen in de grond zelf, de aanwezigheid van bodemleven, en de samenstelling van de grond. Op al die gebieden heeft de
ondernemer in meer of mindere mate invloed.
De bodemvruchtbaarheid is te meten op allerlei onderwerpen, zoals zuurgraad, hoeveelheid
mineralen en organischestofgehalte. Diverse
laboratoria in Nederland bieden daarvoor hun
diensten aan. De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat bodemvruchtbaarheid
in nauw verband staat met bodemleven en
bodemweerbaarheid.

BODEMWEERBAARHEID
Van de drie begrippen is bodemweerbaarheid lange tijd het minst bekend geweest in
de bloembollensector. De laatste jaren is de

belangstelling hiervoor echter toegenomen. In
een project als GoeddoorGrond, dat in de volgende aflevering van de serie centraal staat, is
het letten op bodemweerbaarheid een belangrijk aspect. Bij bodemweerbaarheid gaat het er
om dat de grond zelf in staat is om een te sterke groei van bepaalde bodemziekten tegen te
gaan. In een grond met een goede bodemweerbaarheid is het bodemleven stabiel. Daarin zijn
naast onschadelijke ook schadelijke organismen aanwezig, maar de kans dat ze bloembollen ziek maken is gering. Er is sprake van een
evenwicht, dat misschien het beste is te vergelijken met de gezondheid van de mens. Hoewel
er in onze directe omgeving tal van bacteriën
en virussen aanwezig zijn, is de kans dat een
gezond mens daar ziek van wordt, heel klein.
Neemt zijn weerstand echter af, dan neemt
die kans sterk toe. Net als de menselijke weerstand is de bodemweerbaarheid te beïnvloeden. Zaken die daarbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld de toediening van organische stof,
het telen van groenbemesters, de manier van
grondbewerking, en het optimaliseren van de
waterhuishouding.

Resumé
Zonder bodem is bloembollenteelt lastig. De visie op het belang van de bodem is de afgelopen decennia sterk veranderd. Begrippen als bodemleven, bodemvruchtbaarheid en
bodemweerbaarheid staan in toenemende mate centraal. BloembollenVisie schenkt de
komende maanden in een serie artikelen aandacht aan deze onderwerpen.

BODEMLEVEN
Wie een gat spit in de grond en de bovengehaalde grond bekijkt op wat er in de bodem
leeft, zal niet veel meer tegenkomen dan wat
regenwormen, kevers, pissebedden en springstaarten. Die vormen veruit het meest zichtbare bodemleven. Maar er zit veel meer in de
grond, dat echter niet met het blote oog te zien
is. Schimmels, bacteriën en aaltjes maken ook
deel uit van die bodem. Vooral schimmels en
bacteriën zijn massaal aanwezig. In een hectare
grond zitten enkele duizenden kilo’s schimmels
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GoeddoorGrond: nadruk op belang organische stof
Wie pakweg tien jaar geleden in de bloembollensector begon
over bodemweerbaarheid werd een beetje meewarig aangekeken. Nu is dat anders. Belangrijk, meer aan doen, dat zijn de
opvattingen die een groeiende groep telers heeft. Om die reden
wijdt BloembollenVisie een serie aan bodemweerbaarheid,
bodemvruchtbaarheid en bodemleven. In de tweede aflevering
staat het project GoeddoorGrond centraal.
Tekst: Arie Dwarswaard
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“E

en aantal ondernemers participeerde
al in de stichting Duurzaam bodemleven. Vanuit die stichting hebben
we het project Op goede gronden gedaan, dat
zich vooral richtte op het composteren van eigen
bloembollenafval voor hergebruik op het bedrijf.
Toch bleven er nog vragen over toen het project
was afgelopen. Die hadden vooral betrekking
op de weerbaarheid van de grond. Hoe zit het
daarmee, en kun je daar ook iets van aantonen?
En is er verschil tussen het ene perceel en het
andere als het om bodemweerbaarheid gaat?
GoeddoorGrond is voor ons het vervolgproject geworden, dat op die vragen een antwoord
moest geven. We hadden alleen indicaties, maar
bewijzen ontbraken.” Aan het woord is Willem
Vink uit Sint Maartensvlotbrug, voorzitter van
de stichting Duurzaam bodemleven, en een van
de tien deelnemers in het project GoeddoorGrond. De stichting diende voor dit project een
voorstel in bij de provincie Noord-Holland, die
de aanvraag honoreerde. “Van de 28 ingediende
projecten ging die van ons door”, aldus Vink. Een
aantal deelnemers aan op Goede Gronden wilde
ook meedoen in GoeddoorGrond, en een aantal nieuwe bedrijven kwam erbij, waarmee het
totale aantal van het Samenwerkingsverband
Duurzaam Bodemleven op tien deelnemende
bloembedrijven kwam. Voor de uitvoering van
het project kwam DLV Plant in beeld als projectleider op financieel en teelttechnisch gebied.
PPO, BLGG AgroExpertus en Alterra leverden
de wetenschappelijke onderbouwing. In het
project GoeddoorGrond werkten tien telers die
een grote belangstelling voor alles wat zich in de
grond afspeelt nauw met elkaar samen. Ze hebben hun bedrijf in het Noordelijk Zandgebied, op
zandgrond waar het organischestofgehalte niet
heel hoog is, en waar door de intensieve teelt de
ziektedruk wel flink kan zijn. Vooral bodemgebonden ziekten als Pythium, Rhizoctonia en Pratylenchus penetrans kunnen hier voor de nodige
problemen zorgen.
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TWEE PIJLERS
Teelttechnisch projectleider Guus Braam, teamleider van de marktgroep Bloembollen van DLV

Plant, begrijpt die groeiende belangstelling voor
zaken als bodemweerbaarheid, biodiversiteit
en bodemleven heel goed. “Bewaring en bodem
zijn in mijn ogen de twee pijlers waarop de
bloembollenteelt rust. Het kan er bovengronds
op het veld allemaal aardig uitzien, maar wat er
ondergronds gebeurt is veel belangrijker. Sla je
daar geen acht op, dan kan de schade door een
bodemgebonden ziekte echt heel groot zijn.”
Braam begeleidde de groep van tien telers. Een
geïnteresseerde groep, die goed begrijpt dat
alleen chemie niet meer alleenzaligmakend
is. Rode draad was wat hem betreft het zoeken
naar aspecten van een beter bodembeheer die
van nature in je voordeel werken. De nadruk
lag daarbij op organische stof en de rol van het
bodemleven. De aandacht daarvoor is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Braam: “Organi-

sche stof speelt een rol als het gaat om structuur
en ontwatering. Als het percentage organische
stof laag is en er wordt veel met zware machines op het land gereden, dan heeft dat een nadelig effect op de structuur en dat kan weer leiden
tot een slechte ontwatering. De grond is natter, bevat minder zuurstof. Bepaalde bodemziekten grijpen dan hun kans.” Tijdens het project is op verschillende manieren gekeken naar
de bodemstructuur. Braam: “Ik heb een aantal
keren een penetrologger gebruikt om te laten
zien hoe het verschil in bodemdichtheid is tussen paden en het midden van een bed. En een
aantal deelnemers aan de groep is gaan werken
met vorenpakkers, om de grond voor het planten wat meer in te laten klinken. We hebben ook
profielkuilen gegraven om te laten zien hoe een
bodem is opgebouwd, maar ook waar eventuele
verdichte lagen zitten.”

TIEN PROEVEN
Om meer te weten te komen over organische
stof en het effect van organische stof op bodemziekten werd bij alle deelnemers eenzelfde proef
aangelegd. Er werden stroken met respectievelijk 30 en 60 ton compost per ha aangelegd, en
haaks erop werd gekozen voor braak, bladrammenas en Japanse haver als groenbemesters.
Drie jaar lang is gekeken naar het effect van deze
behandelingen op het optreden van Pythium,
Rhizoctonia en wortellesieaaltje (Pratylenchus
penetrans).

‘Op zand zie je weliswaar
sneller resultaat dan op klei,
maar bodem blijft een black
box waar nog genoeg aan te
onderzoeken valt’

Willem Vink: “We hebben de afgelopen jaren in ieder geval gezien dat er winst valt te behalen”

Braam: “We zagen al na het eerste jaar dat er in
sommige gevallen een effect was op Pythium.
Vooral de combinatie van 60 ton stalmest en
een groenbemester bleek effect te hebben. Dat
toonden de biotoetsen aan. Dat is een voordeel
van zandgrond ten opzichte van klei. Je ziet toch
redelijk snel wat het effect is van een bepaalde
behandeling.” Na drie jaar lijkt het er op dat de
groenbemester Japanse haver een positief effect
heeft op de bodemweerbaarheid tegen Pythium.
En van Pratylenchus penetrans is bekend dat op
dekzandgronden met een hoog organischestofgehalte de schadedrempel tien maal zo hoog ligt
als op gronden met een laag percentage organische stof, zoals de duinzandgronden. Verhogen

Leden van GoeddoorGrond bekijken het proﬁel van de grond van een van de deelnemers
van het organischestofgehalte heeft dus alleen al
voor de beperking van de schade door dit aaltje zin.

VOCHT EN GROND
Naast deze proef is bij de deelnemers ook een
bodemvochtigheidsproef gedaan met apparatuur van Dacom. Het apparaat meet op elke 10
cm in de bodem de vochthuishouding. Volgens
Willem Vink gaf ook dat project meer inzicht in
nut en noodzaak van beregenen. “Daar hebben
we goed mee leren werken. Nu kijken we toch
wat kritischer naar het strooien van kunstmest
en het moment van beregenen.” Voor hem is
vooral het belang van tussengewassen nog veel
duidelijker geworden. “We wisten een aantal
jaren geleden al dat er veel meer te doen moest
zijn met tussengewassen. In GoeddoorGrond is
nu aangetoond hoe belangrijk die kunnen zijn
voor de bodemweerbaarheid en het op peil houden van je organischestofgehalte.” Min of meer
toevallig kwamen ze erachter dat het beregenen
voor het planten gunstig is voor de bodemweerbaarheid. “We deden dat eigenlijk een beetje
noodgedwongen in het najaar van 2009, omdat
het toen zo droog was in de planttijd. Het voorjaar erna stonden de krokussen er op de beregende percelen echt veel beter voor dan op
niet-beregende percelen. Een aantal leden van
GoeddoorGrond is dit ook gaan doen, met het-

zelfde effect.”Als deelnemer heeft Willem Vink
uit dit project een aantal zaken bevestigd gekregen die hij al wel vermoedde. Die hebben vooral betrekking op de tussengewassen. “Die spelen nu een wezenlijke rol in ons bouwplan. Na
het ene bolgewas zetten we een ander tussengewas dan na het andere. Daar houden we nu echt
rekening mee. En wat verder voor ons winst is, is
dat we niet zo snel meer in paniek raken als we
ergens een plekje van vinden. De nieuwe generatie telers snapt dat heel goed, en die generatie
zat volop in GoeddoorGrond. Zij zijn de hoop
voor de toekomst.”

HOE VERDER?
Het project GoeddoorGrond is bijna afgelopen.
PPO-onderzoekster Gera van Os voert nog een
aantal biotoetsen uit, er zal nog een slotbijeenkomst volgen, en dat was het dan. Jammer, vinden Braam en Vink allebei. Braam: “Op zand zie
je weliswaar sneller resultaat dan op klei, maar
de bodem blijft een black box waar nog genoeg
aan te onderzoeken valt. Het is niet duidelijk of
er mogelijkheden voor een vervolg zijn.” Vink:
“Ik hoop dat we de groep telers in ieder geval
nog bij elkaar kunnen houden, en hoop dat er
nog onderzoek wordt voortgezet om een aantal
zaken te onderbouwen. We hebben de afgelopen jaren in ieder geval gezien dat er winst valt
te behalen.”

Resumé
Zonder bodem is bloembollenteelt lastig. De visie op het belang van de bodem is de afgelopen decennia sterk veranderd. Begrippen als bodemleven, bodemvruchtbaarheid en
bodemweerbaarheid staan in toenemende mate centraal. BloembollenVisie schenkt de
komende maanden in een serie artikelen aandacht aan deze onderwerpen.
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NICO STUTTERHEIM:

‘Ik ga niet uit van NPK’
Wie pakweg tien jaar geleden in de bloembollensector begon
over bodemweerbaarheid werd een beetje meewarig aangekeken. Nu is dat anders. Belangrijk, meer aan doen, dat zijn de
opvattingen die een groeiende groep telers heeft. Om die reden
wijdt BloembollenVisie een serie aan bodemweerbaarheid,

heb ik met Europees geld gekeken naar het ontwikkelen van een extractiemethode waarbij de
inhoud van plantencellen in een oplossing kon
worden gebracht. Kruiden, maar ook zeewier,
waren en zijn daarbij van belang. Ik ben daarbij
dus niet uitgegaan van NPK. Volgens mijn filosofie is het zo dat je pas echt gezonde planten
of bodems krijgt als meer aanbiedt dan alleen
maar meststoffen.

bodemvruchtbaarheid en bodemleven. In de derde aflevering is
het woord aan Nico Stutterheim, de man die aan de basis stond

Proef in krokus tegen Pythium
Afgelopen seizoen is door Van Gent Van der Meer Nuyens gekeken welk eﬀect B!oFeed heeft op Pythium in
krokus. De cultivar ‘Romance’ kreeg drie behandelingen: Object 1: Infrezen van 10 l/ha B!oFeed Start + 1 l/
ha Ridomil, object 2: infrezen 10 l B!oFeed Start, dompelen in 1% B!oFeed Start en infrezen 1 l/ha Ridomil
en object 3: alleen 2,5 l/ha Ridomil. Object 2 (combinatie van infrezen en dompelen) gaf in stuks de beste
opbrengst: 350.000 stuks/ha maat 5-7 en 150.00 stuks
7/-. De standaardbehandeling leverde 300.000 stuks
5-7 en 100.000 stuks 7/- op. De eerste behandeling
benaderde de opbrengst van object 2. Verder bleek tijdens het groeiseizoen al dat de wortelontwikkeling bij
de objecten 2 en 1 beter was dan bij 3.

‘Microleven zorgde er
namelijk voor dat de rijst

van B!oFeed.

ondanks al die beperkende
Tekst: Arie Dwarswaard
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oor hem ligt een schrijfblokje. Daarop
de drie begrippen die binnen deze serie
centraal staan: bodemleven, bodemweerbaarheid en bodemvruchtbaarheid. “Voor
mij horen die begrippen bij elkaar. Ik maak
daar geen onderscheid in.” Aan het woord
is Nico Stutterheim, de man achter B!oFeed.
Een dwarse denker, die geen genoegen nam
en neemt met de heersende opvattingen over
plantengroei en de rol van de bodem daarin.
Hij volgde zijn opleiding aan de Universiteit
in Wageningen, en deed daarna nog een promotieonderzoek. “Ik ging na hoe stikstof wordt
opgenomen door rijst in de natte rijstteelt. Die
gronden staan langdurig onder water. In de
grond heerst een anaeroob klimaat, waardoor
er allerlei chemische processen plaatsvinden
die niet echt zorgen voor een goede stikstofopname. En toch doen die rijstplanten het. Ik ontdekte dat er elke dag enorme schommelingen
in de pH plaatsvinden: het ene moment kan
dat rond de 5 liggen, het andere moment net
boven de 8. Van dat promotieonderzoek heb
ik geleerd hoe belangrijk de rol van het microleven is voor planten. In die geïrrigeerde rijstvelden zorgde het microleven er namelijk voor
dat de rijst ondanks al die beperkende factoren
toch kon groeien. Voor mij is microleven de
motor voor alles wat er in de bodem zit. Vandaar dat die drie begrippen die in deze serie
centraal staan voor mij één geheel vormen.”

zijn langwerpig, ovaal, hebben soms een zweepstaart en gaan soms met veel snelheid door het
beeld. Naast deze zichtbare organismen zijn er
ook nog bacteriën, schimmels en algen. Al dat
bodemleven vormt het zogenoemde bodemvoedselweb, in het Engels aangeduid als soil
food web. Dat bodemvoedselweb heeft energie
en voeding nodig om goed te kunnen functioneren. Die gedachte kon Stutterheim na zijn promotie verder uitwerken in een Europees project.
“Ik zag dat in de organische teelten heel vaak
slechte resultaten werden behaald. Volgens mijn
idee zou dat op te lossen zijn door biologische
input te ontwikkelen. Om dat te onderzoeken

factoren toch kon groeien.
Voor mij is microleven de
motor voor alles wat er in de
bodem zit’
Met het extract van de inhoud van plantencellen kun je de weerbaarheid van planten verbeteren, zo was mijn idee, of je dat nu bovengronds
of ondergronds toepast. En dat is in dat vierja-

DRIE FUNCTIES

PLANTENCELLEN
Microleven klinkt abstract, totdat we in het laboratorium door de microscoop kijken naar een
preparaat van een druppel opgeloste grond.
Allerlei kleine organismen komen in beeld. Ze
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rige project ook heel duidelijk aangetoond. Er
zijn proeven gedaan met appelbomen die tot
30% meer opbrengst gaven, terwijl ze geen
extra meststoffen toegediend kregen. De extra
opbrengst kon dus niet worden toegeschreven
aan een nutriënteneffect.” Resultaat van dit project werd wat nu B!oFeed is. “We begonnen in
het klein met de productie van enkele tientallen liters, en nu kunnen we 10.000 liter per dag
maken. Klanten die ermee aan de slag gingen
kwamen terug. Dat gold bijvoorbeeld voor een
aardbeienteler die al tijden last had van Verticillium, echt een lastige aandoening. We hebben
toen proeven gedaan met verschillende objecten, waaronder zwaar besmette grond. Aardbeienplanten werden voor het planten gedompeld in ons product, daarna geplant, en de mate
van aantasting door Verticillium ging enorm
omlaag. Toen was het voor mij wel duidelijk dat
dit werkt.”

Nico Stutterheim: ‘Door een beter werkend bodemleven neemt de ziektewerendheid van planten en grond toe’

Het bodemleven heeft volgens Stutterheim
een aantal hele belangrijke functies. “Rond de
wortels, in de wortelzone, komen soms heel
veel assimilaten uit de plant terecht, omdat de
plant behoefte heeft aan ondersteuning door
het microleven rond de wortels. Bacteriën en
schimmels kunnen die assimilaten gebruiken
als voedsel. Diezelfde bacteriën en schimmels
kunnen ook andere elementen opnemen, zoals
fosfaat en mangaan, elementen die eigenlijk
heel immobiel zijn. Als dit bodemleven op enig
moment afsterft heeft dat voor de plant drie
functies: extra voeding, verdediging van de plant
tegen ziekten en groeibevordering. Daarom is
het bodemleven dus zo belangrijk. En daarom
is het dus zaak te zorgen voor voldoende organische stof in de grond, omdat het bodemleven daarin goed kan gedijen. Zeker op de duinzandgronden waar bloembollen worden geteeld
geldt dit. De B!oFeed-producten helpen om het

bodemleven actief te houden en ondersteunen
de plant.” Een belangrijk nevenvoordeel van het
toepassen van de plantenextracten noemt Stutterheim de afnemende afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen. “Door
een beter werkend bodemleven neemt de ziektewerendheid van grond en planten toe, waardoor ze minder snel last hebben van bodemgebonden ziekten. Daardoor is er ook minder
inzet van chemische middelen nodig.”

MANAGER OF ONDERZOEKER
Gaandeweg groeide de belangstelling voor B!oFeed-producten. In steeds meer teelten en landen werden goede resultaten behaald met de
toepassing van deze producten. Ook het aantal
producten groeide. Van korrels die een positief
effect hebben op het bodemleven tot vloeistoffen die de bladeren van planten reinigen van
allerlei ongerechtigheden of de ontwikkeling
van de plant stimuleren. In Duitsland staat nu
een fabriek waar op grote schaal de producten
worden samengesteld.
De omvang van het bedrijf nam zodanig toe, dat
Nico Stutterheim voor een keuze kwam te staan.
“Ik kreeg steeds meer managerstaken, en ik
vroeg me af of dat de richting was die ik op wilde. Wilde ik een echte ondernemer worden, of
bleef ik toch liever onderzoeker? Dat laatste gaf
toch de doorslag. Om die reden ben ik contact
gaan zoeken met Koppert Biological Systems
in Berkel en Rodenrijs. Zij weten heel veel over
wat er bovengronds allemaal gebeurt aan relaties tussen planten en plagen, maar hadden wei-

nig zicht op wat er zich in de grond afspeelt. Die
kennis kon ik inbrengen met de B!oFeed-producten. Ik werk nu dus bij Koppert als directeur
AgroBio Products, en kan me bezig blijven houden met productontwikkeling. Koppert voert nu
de B!oFeed-producten voor de buitenteelt en
NatuGro-producten voor de binnenteelt. En ik
kan mensen helpen om anders te gaan telen.”

LASTIGE REGELS
Sinds begin dit jaar lijkt de Brusselse regelgeving een spaak in het wiel te steken bij de verhandeling van deze producten. Lange tijd kende
Nederland de zogenoemde Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen (RUB). Onder die
regeling konden tal van natuurlijke producten
worden toegepast in de land- en tuinbouw, vooral in de biologische teelt. Dit betreft bijvoorbeeld
melk, bijenwas, zeep en zeewier. Dergelijke producten werden toentertijd als veilig bestempeld,
vandaar de RUB. Begin 2012 wilde Nederland
aan die regeling een einde maken. Stutterheim
heeft begin dit jaar een open brief gestuurd naar
de Tweede Kamer. “Onze middelen zijn geen
chemische gewasbeschermingsmiddelen, maar
worden wel in de gangbare teelten toegepast om
de kans op ziekten te verkleinen, net zoals mensen extra vitaminen nemen om minder ziek te
worden. Dat maakt deze middelen toch niet
gelijk aan chemische gewasbeschermingsmiddelen? Dit soort concepten passen niet binnen
de reguliere wet- en regelgeving. Tegelijkertijd
vindt er wereldwijd een sterke groei plaats van
toepassing van dit type producten.”

Resumé
In de derde aﬂevering van de serie over bodem komt Nico Stutterheim aan het woord. Hij
introduceerde een serie producten onder de merknaam B!oFeed. Wat zijn dit voor producten,
hoe werken ze, en wat is het belang voor de bodem ervan?
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Bodemweerbaarheid complex begrip voor onderzoek en praktijk
Wie pakweg tien jaar geleden in de bloembollensector begon
over bodemweerbaarheid werd een beetje meewarig aangekeken. Nu is dat anders. Belangrijk, meer aan doen, dat zijn de
opvattingen die een groeiende groep telers heeft. Om die reden
wijdt BloembollenVisie een serie aan bodemweerbaarheid,
bodemvruchtbaarheid en bodemleven. In de vierde aflevering

meer ziektewerendheid’
Belangrijk minpunt van hoef- en verenmeel is
dat beide producten veel stikstof bevatten en
dus zwaar meetellen in de mineralenboekhouding. Het ministerie van EL&I vindt het belangrijk dat over bodemleven en bodemweerbaarheid meer bekend wordt, en heeft hiervoor in
2011 Beleidsondersteunend Onderzoek in het
programma Duurzaam bodembeheer in de
landbouw gestart. Daaronder vallen verschillende projecten, ook in de bloembollenteelt,
die meer inzicht moeten verschaffen in deze
materie. Postma hoopt van harte dat het lukt
om dit BO-onderzoek onder te kunnen brengen in het Topsectorenbeleid, waar het met
deels publiek en deels privaat geld kan worden
voortgezet. Voor de toekomst verwacht ze een
toename in kennis bij ondernemers als het gaat
om bodemleven, bodemvruchtbaarheid en
bodemweerbaarheid. “Dat is beslist de ambitie
van een aantal onderzoekers. Nu hebben we de

Binnen de snijbloementeelt in de kas wordt
grofweg met twee teeltsystemen gewerkt: in
de kasgrond of met substraat. Vooral bij de
teelt in de grond kan de ziektedruk hoog zijn.
Een gangbare bestrijding is het stomen. Van
der Wurff: “Mede door de grote economische
druk op bedrijven kan dat wel tot vijf keer per
jaar nodig zijn. Als er iets een aanslag op het
bodemleven geeft dan is het wel het stomen.
En dus is de kans groot dat na het stomen een
bodemziekte toch weer toeslaat. Een deel van
de ondernemers snapt dat dit zo niet altijd
maar door kan gaan. Die groep wil best met
zoiets als bodemweerbaarheid aan de slag.
Vooral in de biologische teelt groeit die belangstelling. Een andere groep zoekt het liever in
het telen uit de grond op substraat. Bij de substraatteelt ben ik aan het onderzoeken of daar
na verloop van tijd ook bodemleven en bodemweerbaarheid zou kunnen ontstaan. En dat
blijkt inderdaad het geval te zijn. In een nieuwe

ningen UR die zich met deze drie onderwerpen bezighouden.

H

et lijkt iets van deze tijd, al die aandacht voor bodemleven en bodemweerbaarheid. Voor PRI-onderzoekster Joeke Postma is dat anders. Zij maakte
tijdens haar studie aan de toenmalige Landbouwhogeschool al kennis met deze onderwerpen. “Begin jaren tachtig gingen wij al aan
de slag met onderzoek naar het effect van
compost op het bodemleven. En enkele jaren
later kwam er in de wetenschap wereldwijd
een groeiende belangstelling voor gronden die
meer ziektewerend bleken dan andere gronden. Er werd onderzocht wat daarvan de oorzaak kon zijn. Dat leverde nieuwe, interessante
bacteriën en schimmels op die in staat waren
de ziekteverwekkers te bestrijden. Onderzoek
naar de relatie tussen bodemleven, bodemvruchtbaarheid en bodemweerbaarheid staat
weer sterk in de belangstelling. De laatste jaren
zien we dat ook de praktijk hier nu volop mee
aan de slag wil. Belangrijk verschil met twintig
jaar geleden is dat we nu over veel betere technieken beschikken om zaken als bodemleven
en bodemweerbaarheid te bestuderen.”

ZIEKTEWERING BESTAAT
Op het gebied van bodemweerbaarheid heeft
het onderzoek stappen vooruit gezet. Een
van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek van Joeke Postma is de ontdekking van
de functie van Lysobacter-bacteriën in zware
gronden. “Tussen 2004 en 2006 heb ik gekeken naar gronden die verschilden in ziektewering tegen Rhizoctonia, en het bleek dat gronden met veel Lysobacter minder problemen
met Rhizoctonia gaven. De volgende stap was
na te gaan hoe dat gehalte aan Lysobacter is
te beïnvloeden. Dat blijkt vooral goed te kunnen met verenmeel en hoefmeel. In kasexpe16 • BLOEMBOLLENVISIE • 19 oktober 2012

BINNEN EN BUITEN
Het onderzoek naar bodemweerbaarheid,
bodemleven en bodemvruchtbaarheid
strekt zich verder uit dan Wageningen. Op de
PPO-vestigingen Bleiswijk en Lisse zijn het
respectievelijk André van der Wurff en Gera
van Os die zich hier volop mee bezig houden,
en daarbij ook weer nauw samenwerken met
Joeke Postma. Het grootste verschil tussen het
werk van Van der Wurff en Van Os is het type
teelt. In Bleiswijk staat vooral de snijbloementeelt onder glas centraal, terwijl op PPO Lisse de bollen- en vasteplantenteelt in de open
grond leidend zijn. Toch zijn er genoeg raakvlakken. Van der Wurff: “Het begrip bodemweerbaarheid gaat voor alle sectoren op.
Ondernemers vinden het vaak een lastig te
bevatten begrip. Bodemweerbaarheid is namelijk moeilijk te meten, omdat het om zoveel verschillende organismen gaat. De aanwezigheid
van een ziekteverwekker hoeft nog niet te betekenen dat er schade optreedt in een vatbaar
gewas. Dat heeft alles te maken met de bodemweerbaarheid. Omgekeerd geldt dus ook dat
als er geen schade te zien is, er desondanks een
ziekteverwekker aanwezig kan zijn. Dat maakt
het allemaal wat raadselachtig, en daarin verschillen kasteelt en open teelt niet van elkaar.”

is het woord aan drie onderzoekers van PRI en PPO van Wage-

Tekst en foto: Arie Dwarswaard

technieken op DNA-niveau die ons echt vooruit kunnen helpen. Die bieden de mogelijkheid
om veel meer organismen en hun eigenschappen in de bodem te analyseren. Ook wordt met
biotoetsen tegelijkertijd naar meer pathogenen
gekeken. Dat levert bijvoorbeeld de informatie
op dat meer organische stof in de grond vaak
zorgt voor meer ziektewering.”

rimenten hebben we dat al kunnen aantonen,
nu zijn we bezig om dat ook in veldproeven na
te gaan. Daarnaast loopt er onderzoek naar de
effecten van type organische stof, groenbemesters en grondbewerking op bodemweerbaarheid, waarmee ondernemers invloed kunnen
uitoefenen op kwaliteit en kwantiteit van hun
opbrengst.”

‘Hoe hoger je
organischestofgehalte in de
grond, hoe groter de kans op

LEVEN IN SUBSTRAAT

André van der Wurﬀ en Gera van Os ontrafelen via onderzoek onder meer het begrip bodemweerbaarheid
steenwolmat kan Pythium zich veel gemakkelijker verspreiden dan in een steenwolmat
waar al een jaar op is geteeld. Ik ga dit nu ook
na bij andere substraten zoals kokos en perliet.”

KNOPPEN
Gera van Os besteedde in de jaren negentig
veel tijd aan het onderzoek naar het optreden van Pythium in gronden die waren ontsmet of geïnundeerd. Na beide behandelingen kon Pythium hevig toeslaan. De oorzaak
ervan kwam boven tafel. Door het ontbreken
van concurrentie kon Pythium snel in omvang
groeien, en net wortelende bol- en knolgewassen aantasten. Later volgde inzicht in Rhizoctonia solani, wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne)
en wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans). En daarmee werd het gelijk ook lastiger uit te leggen aan ondernemers. “Het kan
heel goed zijn dat een perceel een hoge mate
van ziektewerendheid heeft tegen Pythium,
maar dat zegt niets over de ziektewering tegen
andere bodemziekten zoals Rhizoctonia. Als
ik dus aan de knop draai om de weerbaarheid
tegen Pythium te verhogen, kan het best zijn
dat daardoor de kans op Rhizoctonia juist toeneemt. Op dit moment ga ik na welke knoppen je moet bedienen tegen die verschillende
bodemziekten.” Ze stelde vast dat vooral het
gehalte aan organische stof een belangrijke

factor is in de mate van bodemweerbaarheid.
“Dat is in ieder geval een vaststaand feit. Hoe
hoger je organischestofgehalte in de grond,
hoe groter de kans op meer ziektewerendheid.
Dit betekent dat telers zich meer moeten gaan
bezighouden met organischestofmanagement
Als een teler een paar jaar minder organische
stof toevoegt kan hij dat niet zo maar weer herstellen met de huidige wet- en regelgeving.
Een goede bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid is een voorwaarde voor ziektewering. Als dat niet op orde is, heeft het ook geen
zin om aan de bodemweerbaaheid te sleutelen. Je moet als ondernemer van elk perceel
weten welke problemen en welke ziekteverwekkers er zijn, zoals een storende laag of aaltjes. Pas dan kan je prioriteiten stellen en een
goede beslissing nemen over welke maatregelen je als eerste zult moeten treffen. Dit vergt
een langetermijn planning en kan per perceel
anders uitpakken. Ken je grond en weet wat je
kunt doen. Dit noemen we duurzaam bodembeheer.”

WISSELWERKING
Beide onderzoekers werken intensief samen
met de praktijk. Van der Wurff: “Dat is zo
belangrijk voor ons werk. Wij geven informatie, maar we krijgen vaak minstens zo veel weer
terug. Juist die interactie maakt dit onderzoek

zo boeiend. Zo kun je echt stappen vooruit zetten.” Van Os: “Ik ben de afgelopen jaren vanuit
PPO betrokken geweest bij het project Goeddoorgrond. De tien deelnemende bedrijven
hebben op hun bedrijf veel onderzoek gedaan.
Dat heeft een schat aan informatie opgeleverd op het gebied van bodemweerbaarheid.
Onlangs liet ik die resultaten zien op een internationaal congres van 150 deelnemers uit 25
landen. Dat leverde heel veel positieve reacties
op. Dat dit samen met de praktijk gedaan kon
worden, en dat telers ook met deze kennis aan
de slag zijn gegaan, dat kwam in veel andere
landen die aanwezig waren nog niet voor.” Van
der Wurff: “Wij hebben diezelfde ervaring, die
we binnenkort delen met collega’s uit andere
EU-landen.”

BOUWSTENEN
Net zoals er een stevig netwerk is te vinden
binnen het bodemleven, bestaat dat ook binnen het onderzoek naar bodemweerbaarheid
en bodemleven. Binnen het BO-project werken de onderzoekers nauw met elkaar samen,
wisselen regelmatig de stand van zaken uit, om
zo telkens weer bouwstenen aan te reiken. Die
bouwstenen moeten er toe leiden dat er nog
meer inzicht komt in de relatie tussen bodemleven en allerlei bodemgebonden ziekten.
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Telers rond Ens werken samen bij bodemverbetering
Wie pakweg tien jaar geleden in de bloembollensector begon
over bodemweerbaarheid werd een beetje meewarig aangekeken. Nu is dat anders. Belangrijk, meer aan doen, dat zijn de
opvattingen die een groeiende groep telers heeft. Om die reden
wijdt BloembollenVisie een serie aan bodemweerbaarheid,
bodemvruchtbaarheid en bodemleven. In de vijfde aflevering
staat een project rond Ens centraal, waar telers uit verschillende sectoren met elkaar samenwerken om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.
Tekst: Arie Dwarswaard
Foto’s: René Faas, Hortinova

W

aar dorpsfeesten al niet goed voor
zijn. Aardbeienteler Jos Goossens
uit Ens ontmoette daar Marchel
Snoek, en ze raakten aan de praat over de kwaliteit van de zandgronden rond Ens. Goossens teelt in de omgeving van Ens zo’n 100
ha aardbeien, en doet dat veelal op huurland.
Aardbeien vragen een grond met voldoende
organische stof, maar dat hebben de meeste zandgronden rond Ens niet. Het gemiddelde percentage komt vaak niet boven de 1 uit.
En dus ging Goossens zelf compost toedienen,
ook omdat hij er van overtuigd was geraakt dat
er een relatie is tussen het percentage organische stof en de vitaliteit van zijn aardbeienplanten. Hoe hoger het percentage organische
stof, hoe minder kans op ziekten. Als hij een
aantal jaren later weer terugkwam op gehuurd
land was er in de tussenliggende jaren soms
geen extra organische stof toegediend, en kon
Goossens weer opnieuw beginnen. Daar wilde
hij verandering in aanbrengen, het liefst samen
met telers waarvan hij grond huurt. Die telen
allerlei gewassen: akkerbouwgewassen, bloembollen, maar ook grasland voor de veehoude-

rij. Tijdens het eerder genoemde dorpsfeest
werden de eerste contacten gelegd voor wat nu
het Praktijknetwerk Vitale Bodem is, dat wordt
begeleid door PPO-onderzoeker Pieter de Wolf.
Vanuit dit praktijknetwerk is een aantal teeltspecifieke groepen ontstaan, waaronder eentje met
zes bloembollenteeltbedrijven uit de Noordoostpolder. Deze groep wordt begeleid door
Sjoerd Smits van bedrijfsadviesbureau HortiNova. De bloembollentelers Johan Koomen
en Marchel Snoek leggen samen met Sjoerd
Smits uit wat de stand van zaken is in dit project. Samen met Jaap Broersen, Rob Balk, maatschap Schot en Koos van den Avoird vormen zij
de groep bloembollentelers in dit project.

GOEDE COMPOST
Smits licht de filosofie op de aanpak van dit
onderwerp kort toe. “Op de zandgronden rond
Ens is het organischestofgehalte laag. Dit kan
worden verhoogd door het jaarlijks toedienen
van goed uitgerijpte compost. Als er meer organische stof in de grond zit, is er minder stikstof
en kali nodig voor eenzelfde opbrengst. Door
minder stikstof te strooien neemt de kans op
ziekten in het gewas en aan de bol ook af. Met
die redenering zijn we de afgelopen twee jaar
aan de slag gegaan.” Wat de bloembollentelers

De tuinkersproef met tien soorten compost liet grote verschillen in opkomst zien
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eerst leerden was het onderscheiden van goede en minder goede kwaliteit compost. Johan
Koomen: “We bestelden altijd al wel compost, maar beseften niet dat de ene compost
de andere niet is. Sjoerd verzamelde 10 soorten compost, en zaaide er tuinkers op. De verschillen waren enorm. Bij sommige composten kwam de tuinkers niet eens op, bij anderen
stond het er prachtig bij.” Sjoerd Smits: “De verschillen zitten hem in bijvoorbeeld de mate
van uitrijping. Zit er nog veel onvoldoende verteerd materiaal in, dan is de compost nog niet
uitgerijpt. Als je die compost gebruikt levert het
geen stikstof op maar kost het juist stikstof. En
soms is een compost vervuild met plastic en
metaal. Ik heb de deelnemers vooral ook laten
ruiken en voelen aan compost. Goede compost
stinkt niet en is niet meer warm.” Resultaat van
dit aspect is in ieder geval dat de deelnemers
nog jonge compost kopen, en die zelf nog een
jaar laten uitrijpen. Koomen: “Jonge compost
is minder duur dan volledig uitgerijpte compost. Ik heb zelf een kraantje aangeschaft waarmee ik een paar keer per jaar de composthoop
omzet. Met een prima resultaat.”

PLANTSAPANALYSE
Een ander facet dat Smits heeft geïntroduceerd
in dit project is het uitvoeren van plantsapanalyses. Testcentrum NovaCropControl voert
deze analyses snel en goedkoop uit. De teler
heeft binnen 24 uur de analyse in huis. Marchel Snoek geeft aan dat dit een must voor
hem is om tijdens de teelt mee te werken. Met
de plantsapanalyses kunnen 21 hoofd- en sporenelementen in de plant snel en nauwkeurig
worden bepaald. Ze geven een ander inzicht
dan een grondmonster, aldus Smits. “Wat we
bijvoorbeeld in deze omgeving zien, is dat er in
de grond voldoende magnesium zit, maar uit
de plantsapanalyse blijkt dat het gehalte aan
magnesium te laag te is. De oorzaak is dat er
in de grond een heel hoog calciumgehalte zit,
wat de opname van magnesium door de plant
blokkeert. Die magnesium is wel heel belangrijk voor de aanmaak van bladgroenkorrels.
Daarin bindt magnesium stikstof. Je kunt dus
wel veel stikstof strooien, maar als er in de
plant niet voldoende magnesium zit om dat te
binden, dan gaat de plant die stikstof dus niet
gebruiken om bladgroen aan te maken, maar
voor de celstrekking. Dat levert planten en bollen op die meer vatbaar zijn voor ziekten en
plagen. En dus is het zaak om dan toch magnesium toe te dienen.”
Marchel Snoek: “Dat was voor ons de grootste
eyeopener tot nu toe. Sjoerd meet regelmatig
de gehalten aan onder meer stikstof en magnesium, en dan zie je hoe dat per partij tulpen

Sjoerd Smits (links) licht de resultaten van de bakkenproeven toe aan Marchel Snoek (midden) en Johan Koomen (rechts)
of gladiolen verschilt. En je ziet bij de tulp dat
eind april bij alle partijen de hoeveel stikstof in
het blad ineens snel daalt. Dan zijn de tulpen
gekopt en begint de bolgroei. En verder kunnen
we er op termijn misschien wel een lijn uithalen waarvan we zeggen: tot zoveel ppm gaat
het goed en daarboven moet je niet zitten.”
Door deze methode kwam ook aan het licht
waar een van de collega-deelnemers last van
had. Een partij tulpen zag lichtgeel van kleur.
Gedacht werd aan stikstoftekort, maar het
bleek ijzergebrek. Dat was snel op te lossen, en
het gewas knapte zienderogen op.

BAKKENPROEVEN
De bloembollentelers zijn de afgelopen twee
jaar aan de slag gegaan met bakkenproeven
met gladiolen, waarbij aan de grond compost
en een stikstof- en kaligift werd toegediend.
Uitgangspunt vormde het huidige advies van
twee keer 100 kilo N en twee keer 100 kilo K
in het groeiseizoen. Een deel kreeg 25%, een
deel 50%, maar ook een deel 150%, en een deel
niets. Foto’s van de planten net na rooien en
van de knolopbrengst verdeeld in de diverse
maten laten aan duidelijkheid weinig te wensen over. In 2011 gaf de bak met 50% van de
adviesgift N en K de beste opbrengst. Smits
schrijft dit voor een wezenlijk deel toe aan het
stelselmatig toedienen van goed uitgerijpte

compost aan de Enser zandgronden. Afgelopen jaar volgde Marchel Snoek de nateelt in de
bloementeelt van de gladiolenknollen. “De verschillen in bladkleur die we in 2011 zagen, zag
ik nu weer. De proef met 50% van de adviesgift
pikte je er zo uit.”

LEREN VAN ELKAAR
Het unieke van dit praktijknetwerk is, dat
ondernemers uit de verschillende sectoren
met elkaar in contact zijn gekomen. Aardbeienteler Jos Goossens huurde land van akkerbouwers, veehouders en bollentelers. Ze zijn
allemaal aan de slag gegaan met het verhogen
van het organischestofgehalte in de grond. Niet
alleen hij heeft daar voordeel van, maar ook
de akkerbouwers, bollentelers en veehouders
zijn. Marchel Snoek: “We zijn allemaal in dit
gebied bezig en we hebben allemaal te maken
met dat lage percentage organische stof. Door
er met elkaar veel energie in te steken kunnen
we wat bereiken.” Een mooi voorbeeld vinden ze de keuze van een aantal veehouders
om een deel van hun grasland in te zaaien met
een mengsel van gras en klaver. Johan Koomen
plant dit najaar bollen op zo’n perceel. “Dat ziet
er heel anders uit. De grond is diep doorworteld en wat ruller. Het ligt iets minder strak na
het planten.” Smits vult aan: “En voor de veehouders was dit wel wennen. Ze mogen name-

lijk minder stikstof strooien, omdat de klaver
anders niet goed groeit. Maar als het werkt,
hebben de telers het jaar erna er veel profijt
van.” Een ander resultaat van dit project is dat
er bij verhuur van land rond Ens in ieder geval
een afspraak wordt gemaakt. Marchel Snoek:
“Wie land wil huren dient in ieder geval 25 ton
compost per ha toe te dienen. Dat zorgt er in
ieder geval voor dat de verhuurder zijn land
niet helemaal leeg terugkrijgt. Daardoor wordt
het voor hem ook weer aantrekkelijker om zijn
grond te verhuren.” Via dit project vragen de
telers wel aandacht voor het probleem dat het
toedienen van bijvoorbeeld 50 ton compost/ha
wettelijk niet mag. Smits: “De overheid stelt de
kunstmestgift steeds verder omlaag bij, maar
dan moeten ze in ieder geval de mogelijkheid
krijgen om de grond gezond te kunnen maken
met een grote compostgift, waarna ze daadwerkelijk minder kunstmest kunnen strooien.”
Ook nieuw is dat een onder te werken grasperceel niet meer wordt doodgespoten met Roundup, maar wordt bespoten met huminezuren.
Dat helpt de vertering van het gras sterk te verbeteren, zo is de ervaring van de telers. Het
effect op het gehalte aan organische stof volgt
Smits op de voet. “Nu al zien we dat op de percelen rond Ens die meedraaien in dit project
het gehalte stijgt.” Waar een gesprek tijdens het
dorpsfeest al niet goed voor is.
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HENK MEINTS:

‘Bodem resetten niets anders dan shocktherapie’
Wie pakweg tien jaar geleden in de bloembollensector begon
over bodemweerbaarheid werd een beetje meewarig aangekeken. Nu is dat anders. Belangrijk, meer aan doen, dat zijn de
opvattingen die een groeiende groep telers heeft. Om die reden
wijdt BloembollenVisie een serie aan bodemweerbaarheid,
bodemvruchtbaarheid en bodemleven. In de zesde aflevering
staat het bodem resetten centraal, een techniek waarmee het
bodemleven weer op orde wordt gebracht.
Tekst en foto: Arie Dwarswaard

E

n dan is de bodem zo verziekt dat de
teelt van dat ene cultuurgewas niet
meer gaat. Niets helpt meer aan bestaande middelen en technieken. Het komt
voor, en het drijft telers tot wanhoop. De keuze
beperkt zich tot stoppen of overstappen op een
hele andere teelt. Sinds enkele jaren is er nog
een derde mogelijkheid: de zieke bodem resetten. Even op Ctrl, Alt, Delete drukken om de
computer weer aan het werk te krijgen. Bedenker Henk Meints van Thatchtec spreekt liever
van een shocktherapie, een vruchtwisseling
met bacteriën in plaats van een gewas. Even
krijgt het bodemleven het heel zwaar te verduren, maar daarna zijn de problemen in veel
gevallen verholpen. Centraal staat een periode van anaerobe afbraak, die aan het leven
van vrijwel alle bodemorganismen een eind
maakt. Ook de ziekteverwekkers als Pratylenchus penetrans, Verticillium dahliae, Fusarium oxysporum en Meloidogyne hapla. Na de
behandeling keert het bodemleven weer terug,
maar dan in een andere, gezondere samenstelling. Met een toekomst voor de teler en zijn
bedrijf.

ZETMEELAARDAPPELS
Henk Meints groeide op in het Drentse Smilde op een akkerbouwbedrijf. Na zijn studie
aan de Rijks Hogere Landbouwschool in Groningen kon hij aan de slag bij het zetmeelproducerende aardappelverwerkingsbedrijf Avebe. Dat had toentertijd diverse vestigingen in
Noordoost-Nederland. Daar stond hij mede
aan de wieg van hele nieuwe toepassingen van
zetmeelproducten, zoals een coating van tarwegluten als reinigingsmiddel en afbreekba24 • BLOEMBOLLENVISIE • 16 november 2012

re plastics voor de verpakkingindustrie. Een
gebeurtenis uit de tijd dat hij daar werkte bleef
bij hem hangen. “Bij één van de Avebefabrieken werd het afvalwater gezuiverd. Net in die
tijd kwam in Duitsland de quarantaineziekte ringrot op. Een lastig grijpbare bacterie, die
zich via het oppervlaktewater gemakkelijk verspreidde. Cruciale vraag was of het gereinigde
afvalwater nog ringrotbacteriën kon bevatten.
Ik wilde dat weten, en kreeg te horen dat er in
het waterzuiveringsproces, waar met heel veel
organisch materiaal wordt gewerkt, een periode zit van anaerobe afbraak. Die duurde lang
genoeg om de ringrotbacterie te doden.”

GRAS ALS ALTERNATIEF
In 2006 kwam Meints bij het Wageningse
bedrijf TDI, ofwel Tournois Dynamic Innovations, genoemd naar initiatiefnemer Bert
Tournois. Dat bedrijf had net een flink project binnengehaald, waarbij de vraag was of er
maatregelen te nemen waren waarmee planten weerbaarder gemaakt konden worden.
Een van de technieken die toen volop in onderzoek lag, was het ontsmetten van aspergegronden met ondergeploegd gras, dat werd afgedekt met plastic. Dit diende ter bestrijding van
een aantal bodemziekten en werd beschouwd
als interessant alternatief voor de chemische
grondontsmetting. “Ik kwam via dit project
in contact met Leendert Molendijk van PPO
Lelystad. Hij gaf aan dat de resultaten van het
onderwerken van gras om de grond te reinigen
sterk wisselden. In de helft van de gevallen lukte het, in de andere helft niet, ook al werd de
grond zes weken met zwart plastic afgedekt.
Op een gegeven moment schoot me mijn ervaring met de anaerobe periode met veel organisch materiaal in de waterzuivering te binnen.
Waarom konden we daar niet iets mee?”

TOMATENTELER
Voor Henk Meints ligt daar het begin van de
manier van werken die hij aanduidt als bodem
resetten. “Ik ben daarna proeven gaan doen
met een grond die zwaar besmet was met
Meloidogyne hapla. Daar bracht ik in pottenproeven allerlei organische producten in
de grond aan, waarna ik er sla op plantte. De
organische stoffen varieerden van bladeren,
gras tot theeblaadjes. Het resultaat was helder.
Het effect verschilde sterk per organische stof.
Soms gebeurde er bijna niks, maar in het andere uiterste werden zelfs onkruidzaden gedood.
Deze manier van werken met specifiek voedsel
bleek volgens patentonderzoek ook nog eens
nieuw.” In 2008 werd er in een LNV-project dat
werd uitgevoerd door PPO nogmaals gekeken naar de mogelijkheden voor deze vorm
van grondontsmetting in vergelijking met de
grasonderwerkmethode. De reden was dat in
de land- en tuinbouw het aantal grondgebonden ziekten en de omvang van de schade toenamen. “Uit dat onderzoek kwam het werken
met de organische materialen als beste uit de
bus. Vijf bodemorganismen werden bekeken:
Meloidogyne hapla, Pratylenchus penetrans,
Verticillium dahlia, Pythium en aardappelcystenaaltje. In alle gevallen was sprake van veelbelovende dodingcijfers.” Via een loonwerker
uit Maasbree die al een aantal keren de techniek van biologische grondontsmetting met
gras uitvoerde kwam Henk Meints in contact
met tomatenteler Ruud van Schie uit Ens. Hij
teelde tomaten in de kas op biologische wijze,
maar zijn kasgrond was flink besmet met Verticillium. Van Schie twijfelde tussen de aanpak met gras en de methode van Meints. “Het
merendeel werd gras, en ik legde in de kas op
vier plaatsen een proef aan met mijn producten om de bodem te resetten. Na afloop was de
grond in die vier vakken zwart van het anaerobe klimaat dat daar had geheerst. De Verticillium was verdwenen. Voor Van Schie was dat
reden om de hele kas op deze manier aan te
pakken. Dat lukte, en sindsdien heeft hij geen
problemen meer met Verticillium.”

KEVER
De producten die Meints gebruikt duidt hij aan
als Herbie. Die naam is geïnspireerd op de Walt
Disneyfilm waarin een Volkswagen Kever met
de naam Herbie meedoet aan een autorace en
vooraf bijna zeker weet dat hij niet kan winnen. En dus wint hij. De verschillende Herbieproducten zijn allemaal organische producten,
die als halffabrikaat dienen in een industrieel
proces. Wat er in de grond gebeurt als er een

In een kas waar de bodem wordt gereset volgt Meints de ontwikkeling van een aantal gassen
Herbie wordt ingebracht is het simpelst als
volgt uit te leggen. Meints: “Herbie wordt door
de natte grond vochtig en gaat zwellen. Daardoor wordt ze toegankelijk voor bacteriën:
eerst groeien de normale bacteriën (aerobe)
waardoor het zuurstofgehalte binnen 24 uur
daalt en deze groep niet verder kan groeien.
Dan nemen uiteindelijk strikt anaerobe bacteriën het over die zelfs zuurstofmoleculen van
allerlei verbindingen afhalen en deze zuurstof
in hun cel in bouwen. Deze groep zijn de echte opruimers. Juist tijdens dit reducerend proces kunnen ook dodelijke omzettingsproducten voor pathogenen ontstaan, waar de strikt
anaerobe bacteriën zelf geen last van lijken te
hebben. Voorwaarde voor dit laatste is dat de
grond hermetisch moet worden afgesloten
met zuurstofbarrière folie, en de temperatuur
voldoende hoog moet zijn. Na afloop van de
behandeling wordt de folie verwijderd en komt
er weer zuurstof in de grond waardoor anaerobe bacteriën worden gedood. Deze dode bacteriën worden dan weer omgezet in nieuw
aëroob bodemleven, wat na enige tijd weer in
evenwicht is en theoretisch groter is dan voor
bodem resetten. Kan een schimmel als Pythium dan snel hergroeien, zoals ook na inundatie gebeurt? Meints: “Door het resetten van de
bodem wordt de gehele bodembiologie over de

kop getrokken. Dan is inderdaad de vraag wanneer het bodemleven weer hersteld is. Pythium is heel gevoelig voor het bodem resetten.
De omstandigheden direct na het resetten lijken gunstig voor de ontwikkeling van Pythium. Als er dan te snel weer op die grond bollen worden geplant, dan kan het gebeuren
dat Pythium weer snel gaat groeien. Bij WURPPO in Bleiswijk word dat onderzocht bij een
wachttijd van drie weken. Een eerste rapportage leert dat Pythium dan al minder kans maakt.
Wat we in het algemeen zien is dat vlak na het
resetten in de eerste week veel aërobe bacterien actief zijn, vanaf week twee schimmels en
pas daarna grotere goede organismen weer
terugkomen. Het evenwicht komt in veel gevallen snel weer terug.”

SOMS NIET
Sinds het resultaat dat bij Ruud van Schie werd

behaald is de belangstelling voor het bodem
resetten toegenomen bij onderzoek en praktijk. Van Schie zelf heeft volgens Meints geen
problemen meer met Verticillium. En in veel
opdrachten die erna zijn uitgevoerd is de uitkomst ook positief. Toch wil Henk Meints geen
garantie geven dat het altijd slaagt. “Met deze
Nederlandse vinding heeft de praktijk nu jaarrond een bruikbaar systeem beschikbaar.
Soms krijg ik ondernemers aan de lijn die me
vragen of ik even hun probleem op kom lossen.
Dat lukt niet altijd. Maar we hebben inmiddels
wel op 50 bedrijven de bodem gereset. Het systeem is nog niet volledig uitontwikkeld, maar
heeft wel veel potentie.” Graag zou Thatchtec
ook in de bloembollensector meer ervaring
opdoen. “Ik zou graag met een groep telers willen samenwerken om het systeem te testen.
Welke dosering is nodig, hoe werkt het? Op die
vragen willen we graag een antwoord vinden.”

Resumé
In de serie over bodem staat deze keer het zogenoemde bodem resetten centraal, een
techniek van het Wageningse bedrijf Thatchtec. Door een intensief anaeroob proces worden tal van lastige bodemziekten gedood. Nadien is er sprake van een actiever en gezonder bodemleven. Programmamanager Henk Meints licht deze manier van werken toe.
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ANNETTE PRONK:

‘Teler kan zelf ontwikkeling orrganische stof berekenen’
Wie pakweg tien jaar geleden in de bloembollensector begon
over bodemweerbaarheid werd een beetje meewarig aangekeken. Nu is dat anders. Belangrijk, meer aan doen, dat zijn de
opvattingen die een groeiende groep telers heeft. Om die reden
wijdt BloembollenVisie een serie aan bodemweerbaarheid,
bodemvruchtbaarheid en bodemleven. In de zevende aflevering staat het onderzoek naar de afbraak van organische stof op
duinzandgrond centraal, evenals een nieuwe Europees project
over duurzaam bodemgebruik.
Tekst: Arie Dwarswaard
Foto: René Faas

W

ie een schep suiker oplost in een
beker heet water ziet direct resultaat: de suiker lost op. Wie een jaar
geen organische stof aanvoert op duinzandgrond merkt niets. Grond reageert nu eenmaal
traag. Dat maakt onderzoek aan bijvoorbeeld
de ontwikkeling van het gehalte aan organische
stof niet eenvoudig. Toch voerde onderzoekster Annette Pronk van Plant Research International (PRI) in Wageningen samen met PPO
Bloembollen in Lisse en Henk van den Berg
Teelt- en Bedrijfsadvies een driejarig project
uit naar de afbraaksnelheid van organische stof
in duinzandgrond. Terugkijkend op dat project
kan ze vaststellen dat het in ieder geval een
aantal heldere uitkomsten heeft opgeleverd.

NAUWELIJKS AFNAME
Aanleiding voor het onderzoek vormden vooral de zorgen die voorlichter Henk van den Berg
uitte over de veronderstelde verschraling van
de duinzandgronden. Hij schreef die ontwikkeling toe aan de beperkingen van het toen
geldende mestbeleid. Ondernemers mogen
per jaar niet meer dan een bepaald aantal tonnen per ha stalmest strooien. In de ogen van
Van den Berg en met hem veel telers was dat
te weinig om op de langere termijn een goede opbrengst en kwaliteit bollen en vaste planten te behalen. Maar een mening is pas een
feit als er een wetenschappelijke onderbouwing aan ten grondslag ligt. En dus kwam er
een project van de grond, legt Annette Pronk
uit. “Eigenlijk konden we twee projecten tegelijk uitvoeren. Het eerste maakte onderdeel uit
28 • BLOEMBOLLENVISIE • 30 november 2012

van het grotere project TopSoil+. Daarin is door
ons onderzocht hoe het organischestofgehalte
zich ontwikkelt in duinzandgrond als daar een
vruchtwisseling van de Duin- en Bollenstreek
op plaatsvindt. Die bestaat vaak uit bloembollen, vaste planten, zomerbloemen, of een combinatie daarvan, die soms wordt afgewisseld
met de teelt van een groenbemester. Daarbij
werden gewasresten en stro weer in de grond
gebracht.” De uitkomst van dat onderzoek was
helder. “Ondernemers die op deze manier werken en geen organische producten aanvoeren houden het organischestofgehalte in hun
grond op peil. De uitgangssituatie in de onderzochte gronden was rond de 1% organische
stof, en dat was na drie jaar nog steeds zo. De
aanvoer van organische stof vanuit de gewasresten van bijvoorbeeld de zomerbloemen, een
groenbemester en stro is voldoende om op hetzelfde niveau te blijven. Er is geen sprake van
toename, maar ook niet van afname. Er waren
overigens ook proefveldjes aangelegd waarbij
wel stalmest of compost werd aangevoerd, al
dan niet in combinatie, maar die lieten geen
hoger percentage organische stof zien. ”

VOORAL COMPOST
Parallel aan dat onderzoek werd grond van vier
verschillende percelen naar Lisse gebracht en
onderzocht: drie percelen lagen in de Duin- en
Bollenstreek, en een in Noord-Brabant, ofwel
drie duinzandgronden en een dekzandgrond.
Op de proefveldjes van 70 x 70 cm x 40 cm
met deze gronden werd niets geteeld. Wel werden er verschillende soorten organische stof
aangevoerd: stalmest en compost. Een aantal veldjes kreeg helemaal niets toegediend.
In grote lijnen leverde dit onderzoek hetzelf-

de beeld op als het andere, maar wel met een
paar opmerkelijke verschillen, aldus Pronk: “Op
zich was de tendens vergelijkbaar, maar als er
geen gewas op een perceel wordt geteeld, dan
daalt het gehalte organische stof van de duinzandgronden direct. Dat dalen gold vooral
voor grond dat afkomstig was van een perceel
met een relatief hoog gehalte aan organische
stof: 2%. In de projectperiode nam dat behoorlijk snel af, tot wel 6% per jaar, en dat is hoger
dan op de dekzandgrond. Alleen als er jaarlijks
minstens 40 ton compost per ha werd toegediend nam het percentage iets toe. Zelfs alleen
24 ton stalmest gaf niet dat resultaat.” Dat levert
een duidelijke aanbeveling op. “Wie op de langere termijn zijn gehalte aan organische stof op
duinzandgrond op een hoog peil wil houden
moet echt jaarlijks flink compost toedienen,
eventueel aangevuld met stalmest.” Tussen
beide organischestofbronnen zit een belangrijk verschil. “Stalmest heeft een flink deel vrij
snel afbreekbare jonge organische stof in zich.
Bij compost is dat aandeel veel kleiner. Na een
jaar is er dus meer compost over dan stalmest.”

ACTIEF BODEMLEVEN
Dat die afbraak op duinzandgrond sneller verloopt dat op dekzandgrond kan Annette Pronk
wel verklaren. “Duinzandgrond is kalkrijker
en heeft daardoor een hogere pH dan dekzandgrond. Bodemleven is op duinzandgrond
actiever dan op dekzandgrond. Vanuit dat perspectief is een actief bodemleven dus eigenlijk
nadelig voor telers op duinzandgrond. Maar
het heeft ook voordelen. Door die afbraak
komen er mineralen vrij die goed zijn voor de
plant.” Pronk adviseert telers om continue te
werken aan het op peil houden van het organischestofgehalte van de grond. “Organische
stof is nu eenmaal heel belangrijk in grond.
Hoe meer organische stof, hoe beter het vochtvasthoudend vermogen. Dat is vooral als het
lang droog is wel gunstig.” Het project met de
vier verschillende gronden waarop niet wordt
geteeld loopt in ieder geval nog door. Daar is
Pronk wel blij mee. “Dan hebben we resultaten
over een langere periode. Dat geeft toch weer
een beter beeld dan drie jaar.”

ZELF AAN DE SLAG
Behalve deze resultaten leverde het onderzoek
nog iets op: een rekenprogramma voor telers.
Daarmee kunnen ze zelf het langjarig effect
zien van hun handelen als het gaat om organische stof. Aan de hand van gegevens als te
telen gewassen en groenbemesters en te geven
stalmest- of compostgiften kan de ondernemer

Onderzoekster Annette Pronk: ‘Een hoog percentage organische stof op peil houden op duinzandgrond is lastig’
zien wat het effect daarvan op de langere termijn is. Dat geldt voor de duinzandgronden,
maar ook voor dekzandgronden kan hij dit
berekenen. Het rekenprogramma is te vinden
op de website van het PT, www.tuinbouw.nl/
projecten. Bij project 12890 is de rekenmodule te vinden.

HUMUS IN EUBELEID
Vanuit onverwachte hoek is er steun gekomen
voor het pleidooi om zuinig te zijn op organische stof in de grond. De Europese Unie
heeft een zogenoemde Kaderrichtlijn Bodem
ontwikkeld, waarin staat aangegeven welke
bedreigingen de EU ziet voor bodem, en wat
lidstaten daar aan dienen te doen. Elke lidstaat
mag zelf bepalen met welke bedreigingen ze
aan de slag gaat. Nederland heeft gekozen voor
drie thema’s: bodemverontreiniging, bodemafdekking door woningbouw of wegaanleg en
het verlies van organische stof of humus. Wat

dat laatste betreft wil de EU dat alle lidstaten
hun organische stof beschermen. Een van de
redenen om dat te doen heeft te maken met
CO2. Omdat organische stof heel goed in staat
is om koolstof langdurig vast te leggen, kan het
een belangrijke rol spelen om CO2 uit de lucht
te halen. Op die manier helpt organische stof
in de aanpak van de opwarming van de aarde. Hoe hoger het organischestofgehalte van
een grond dus is, hoe meer koolstof kan worden vastgelegd. Als er echter heel veel organi-

sche stof wordt afgebroken, neemt het CO2-gehalte juist toe. Voor Annette Pronk brengt dit
nieuwe beleid weer nieuw werk met zich mee.
“We gaan bijna 5.000 ondernemers in de veehouderij en akkerbouw interviewen over hoe
zij omgaan met hun grond en organische stof.
Welke maatregelen passen zij toe om duurzaam met hun grond en organische stof om
te gaan? Helaas zitten de siergewassen er niet
bij, maar ook voor hen zullen er vast bruikbare
adviezen uitkomen.”

Resumé
Steeds meer telers beseﬀen dat organische stof belangrijk is voor een geslaagde teelt van
bloembollen, zomerbloemen of vaste planten. Maar hoe hou je dat gehalte aan organische stof op peil met de huidige regelgeving? En hoe belangrijk is stalmest? Onderzoekster Annette Pronk voerde daar de afgelopen vier jaar onderzoek naar uit. In dit artikel licht
ze de resultaten toe.
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GERARD KORTHALS:

‘Bodem niet de black box die het volgens velen is’
Wie pakweg tien jaar geleden in de bloembollensector begon
over bodemweerbaarheid werd een beetje meewarig aangekeken. Nu is dat anders. Belangrijk, meer aan doen, dat zijn de
opvattingen die een groeiende groep telers heeft. Om die reden
wijdt BloembollenVisie een serie aan bodemweerbaarheid,
bodemvruchtbaarheid en bodemleven. In de achtste aflevering
is het woord aan bodemecoloog Gerard Korthals, werkzaam bij
PPO AGV in Lelystad.
Tekst: Arie Dwarswaard
Foto’s: René Faas

D

e groeiende belangstelling in de landen tuinbouw voor een beter bodembeheer, bodemleven en bodemvruchtbaarheid vindt onderzoeker Gerard Korthals
positief. Hij is als onderzoeker verbonden
aan de PPO-vestiging in Lelystad, waar het
onderzoek aan akkerbouwgewassen en vollegrondsgroenten centraal staat. Zijn achtergrond is anders dan veel andere onderzoekers
in de land- en tuinbouw. “Ik ben aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam biologie gaan studeren. Al vrij snel ging het in die studie richting de bodem in al zijn verscheidenheid. De

samenhang tussen biologisch, chemisch en
fysisch, daar ging het om. Na mijn studie kwam
ik wel in Wageningen terecht voor promotieonderzoek. Daar ging het vooral om aaltjes.
Niet alleen die aaltjes die ziektes veroorzaken,
maar ook nuttige aaltjes. In mijn werk dat ik nu
als onderzoeker doe heb ik die brede interesse voor wat zich in de bodem afspeelt kunnen
vasthouden. Als bodemecoloog ben ik gewend
om naar meer dan één aspect te kijken. Dat
wordt in het landbouwbedrijf van de toekomst
alleen maar belangrijker. Daarop vormt de
bloembollenteelt geen uitzondering.”

BLACK BOX
Voor veel ondernemers is de bodem nog

steeds een black box, waar we nauwelijks iets
van weten. Om die reden kiezen veel telers er
voor om te werken met maatregelen waarvan
ze behoorlijk zeker weten dat het werkt. Voor
een goede opbrengst werkt kunstmest in ieder
geval. Van veel andere producten moet je dat
maar afwachten. En als zich in de bodem een
ziekteverwekker bevindt, dan werkt chemische grondontsmetting vaak zeker. Korthals
heeft daar alle begrip voor. “Het rendement in
de land- en tuinbouw is al jaren niet zo geweldig. Dan kies je als ondernemer toch het liefst
voor die maatregelen waarvan je weet dat de
investering uit kan.”
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TRANSPLANTATIE

‘Begrijpen en beïnvloeden
van wat er in de grond
gebeurt, daar gaat het
uiteindelijk om’
Toch is er meer bekend over bodemleven dan
menigeen denkt, stelt Korthals. “Bodem is niet
de black box die het voor velen is. Ik werk ook
mee aan het Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit, en daaruit komen zogenoemde referentiebeelden, die worden gebruikt. Als ik een grondmonster analyseer op basis van de aaltjes die er
in voorkomen, dan kan ik redelijk zeker zeggen
om welke grondsoort het gaat en welk gewassen er op die grond zijn geteeld. Dat is allemaal
leuk en aardig, maar een teler wil vooral weten
of hij met zijn bodem op de goede weg zit.
Dat is de insteek die we in het onderzoek kiezen binnen PPO AGV. We kijken naar alle aaltjes, en naar allerlei aspecten van het bodemvoedselweb, zoals bacteriën, springstaarten en
schimmels. Ik vind het belangrijk dat onderzoek resultaten oplevert waar de ondernemer
mee uit de voeten kan.”

TIEN VARIANTEN

Sinds 2006 vindt op Vredepeel een meerjarig uitgebreid onderzoek plaats naar het eﬀect van
allerlei maatregelen op bodemgebied, zoals bestrijding van bodemorganisme als Pratylenchus en Verticillium

na of het bodemleven op orde is, voordat er een
groenbemester wordt gezaaid. Daar zijn goede
toetsmethodes voor ontwikkeld. Met financiering vanuit onder meer het Hoofdproductschap
Akkerbouw, EL&I en het PT heeft PPO AGV
schema’s gemaakt met alle bekende effecten van
groenbemesters, positief en negatief. Neem dat
er ook bij. En besteed veel zorg en aandacht aan
de teelt van een groenbemester. Op sommige
bloembollenteeltbedrijven heb ik in de zomer
groenbemester zien staan die er niet goed voor
stond. Dat is zonde van het geld.”

Een goed voorbeeld van onderzoek naar
mogelijkheden om de bodemgezondheid te
verbeteren, vindt Korthals het project dat in
2006 is gestart op de PPO-onderzoekslocatie Vredepeel in Noord-Limburg. Daar, op een
dekzandgrond die flink was besmet met Pratylenchus penetrans en Verticillium dahlia, is een
zeer uitgebreide proef aangelegd. In deze proef
zijn tien maatregelen onderzocht op hun werking tegen Pratylenchus en Verticillium. Naast

Gerard Korthals met slaplantjes voor een biotoets. Deze worden weer uitgezet bij telers om
na te gaan of bepaalde aaltjes aanwezig zijn en welke gewassen geteeld kunnen worden
de standaard chemische grondontsmetting en
braak waren dat toedienen van compost, het
uitvoeren van biologische grondontsmetting,
toevoegen van chitine aan de grond, biofumigatie (gewassen die in de grond stoffen produceren die schadelijk zijn voor bijvoorbeeld
aaltjes), teelt van een gras-klavermengsel, fysische grondontsmetting, de teelt van Tagetes, en
een combinatie van drie maatregelen (Tagetes,
chitine en compost). De proef is aangelegd in
een teeltplan dat bestaat uit graan, aardappel,
lelie, graan, aardappel en peen. Gewerkt is met
een geïntegreerd landbouwsysteem en met
biologische teelt. En dat alles in vier herhalingen. Resultaat: een immens dambord van 160
proefveldjes.
“Sinds het onderzoek in 2006 is gestart hebben
we al heel veel onderzoek kunnen doen naar
de effecten van die tien varianten op bodemleven en bodemgezondheid. Wat we bijvoorbeeld hebben gevonden is dat de teelt van
Tagetes en de combiproef beter werkt tegen
Pratylenchus dan chemische grondontsmetting. Deze varianten zijn effectiever, duurzamer
en goedkoper, en geven een hogere opbrengst.
Maar wat we ook hebben gevonden, is dat de
teelt van een mengsel van gras en klaver juist
zorgt voor een toename van Pratylenchus op

deze dekzandgrond. Wat de bodemschimmel Verticillium betreft zien we dat de biologische grondontsmetting en chitine beter
werken dan bijvoorbeeld braak. Chitine komt
misschien vreemd over als product, maar veel
grotere bodemorganismen, zoals springstaarten en kevers, hebben een chitinepantser. Als
ze doodgaan wordt dat chitinepantser door
andere bodemorganismen weer afgebroken en
komen die stoffen vrij in de bodem. Die stoffen
blijken dus een positief effect te hebben op de
bestrijding van sommige bodemorganismen.”
Voor Korthals heeft deze proef, die overigens
nog steeds wordt voortgezet, duidelijk gemaakt
dat er wel degelijk meer te doen is aan het in
conditie houden van de grond dan de gangbare
maatregelen en technieken. “De proef op Vredepeel laat zien dat we toch in staat zijn om in
te grijpen in de bodemecologie, met als resultaat dat die duurzaam beter wordt.”

DENK GOED NA
Bij duurzaam bodembeheer draait het vooral
om het regelmatig toevoegen van organische
stof aan de grond. Groenbemesters zijn daar
in veel gevallen prima voor geschikt. “Keuze
genoeg, maar essentieel is wel dat een ondernemer de goede keuze maakt. Daarbij komt
de bodembiologie weer om de hoek kijken. Ga

Een aspect uit het onderzoekswerk van Gerard
Korthals dat hij naar voren wil brengen is de
mogelijkheid om bodemleven te transplanteren. “We hebben in proeven gekeken of
bodemleven de cruciale factor was in bodemweerbaarheid, en dat bleek het geval te zijn.
Dat konden we doen met zogenoemde transplantatieproeven. Met deze kennis zou je in
de nabije toekomst positieve bodemorganismen van de ene naar de andere grond kunnen
overbrengen.” Voor diezelfde nabije toekomst
ziet hij ook mogelijkheden in de toepassing
van moleculaire technieken. “Die technieken
worden in hoog tempo interessanter, omdat de
kosten ervan flink omlaag gaan. Die technieken helpen om naar allerlei andere verschillen
in het bodemleven te kijken dan de technieken
die we al hadden.”

BEGRIJPEN
De agrarisch ondernemer van de toekomst zal,
of hij nu akkerbouwer of bloembollenteler is,
zich veel meer moeten gaan verdiepen in alles
wat met bodem te maken heeft. De interesse
is er duidelijk, merkt Korthals. “Ondernemers
willen hier zeker mee aan de slag, en beseffen
dat het nodig is. Maar hoe dat moet, dat is voor
velen van hen niet gemakkelijk. Mijn advies
is om bij alles wat ze doen kritisch nadenken.
Dat geldt voor de volle breedte van de bodem.
Wat doe je met je gewasresten, welke groenbemester wil je telen, welke meststof gebruik je
en welke compost koop je aan? Informeer bij
meer dan één persoon en maak zelf de keuze.
Uiteindelijk gaat het om het begrijpen en beïnvloeden van wat er zich in de bodem afspeelt.
Als afsluiting een voorbeeld. Vaak wordt
gedacht dat het toedienen van compost voldoende is om het bodemleven te stimuleren,
waardoor bijvoorbeeld het aaltje Meloidogyne chitwoodi verdwijnt. Jammer, maar helaas,
maar zelfs na tien jaar compost toedienen is
dat aaltje niet weg. Daarom is kritisch nadenken zo belangrijk.”
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Techniek heeft heel wat te bieden op bodemgebied
Wie pakweg tien jaar geleden in de bloembollensector begon
over bodemweerbaarheid werd een beetje meewarig aange-

MAARTEN VAN KAMPEN: ‘BODEM SCANNEN BIEDT NIEUWE MOGELIJKHEDEN’

keken. Nu is dat anders. Belangrijk, meer aan doen, dat zijn de

Wie land heeft, wil kopen of huren, kan niet alles aan dat land zien. Informatie over bijvoorbeeld het organischestofgehalte en de pH is wel via een bodemmonster te krijgen, maar geeft geen goed beeld van het gehele perceel. Sinds kort kan dit wel met de MSP 3 Bodemscanner van Veris. Agrometius uit Alphen aan den
Rijn biedt de mogelijkheid om met deze scanner voor 150 euro per ha een perceel te onderzoeken op pH,
organische stof en bodemgeleiding. De scanner rijdt over het perceel heen en neemt regelmatig een grondmonster voor bepaling van de pH. Daarnaast worden on-the-go het organischestofgehalte en de bodemgeleiding gemeten. Als de scanner klaar is, levert dat vijf digitale kaarten van het perceel op: pH, organische
stof, geleiding in de laag 0-30 cm (bouwvoor), geleiding op 0-90 cm (beworteling), en een hoogtekaart met
afwateringspijlen. Daarop kan de ondernemer precies zien of het organischestofgehalte over het gehele perceel gelijk is of juist niet. Bij het proefdraaien op een perceel in Drenthe leverde de pH-kaart een verrassend
beeld op, vertelt marketing & sales coördinator Maarten van Kampen van Agrometius. “Het bleek dat op
een derde van het perceel de pH lager was in vergelijking met de rest. Toen de eigenaar van het perceel dit
zag, wist hij te vertellen dat het huidige perceel ooit was ontstaan door samenvoeging van twee verschillende percelen. En hij begreep nu waarop zijn gewas op het ene stuk er veel beter voorstond dan op het andere
stuk.” Op basis van zo’n resultaat kan de ondernemer besluiten om extra kalk te strooien. De gegevens van
de scanner kunnen dan weer worden gebruikt voor de kalkstrooier als hij met GPS RTK-besturing werkt.
Alleen waar extra kalk nodig is, wordt gestrooid. Van Kampen stelt verder dat grondmonsters nodig blijven
voor een betrouwbaar resultaat. “Om de resultaten nog betrouwbaarder te maken laat Agrometius op een
aantal plekken een grondmonster nemen. Omdat de scanner via GPS werkt, worden de coördinaten waar
moet worden gemonsterd precies opgegeven. De gegevens van het grondonderzoek worden gebruikt om
de kaart te kalibreren, zodat deze nog betrouwbaarder worden.” De bodemscanner biedt nog meer mogelijkheden, verwacht Van Kampen. “Je kunt er ook de hoogteligging van een perceel mee in kaart brengen.
Daarmee zie je gelijk waar de eventuele hogere en lagere plekken zitten. Dat kan weer belangrijk zijn als je
een perceel wilt kopen en je de waarde ervan wilt bepalen. Dit biedt weer nieuwe mogelijkheden.”

opvattingen die een groeiende groep telers heeft. Om die reden
wijdt BloembollenVisie een serie aan bodemweerbaarheid,
bodemvruchtbaarheid en bodemleven. In de negende aflevering komen bodem en techniek aan bod. Wat kunnen nieuwe
technische inzichten bijdragen aan een betere bodem?
Tekst: Arie Dwarswaard
Foto’s: Vlaming Groep, Agrometius, PPO

O

oit werd er meewarig met het hoofd
geschud. Machines deden hun intrede in de bloembollenteelt, en dat kon
eigenlijk niet goed gaan. Het was altijd handwerk geweest, en daar voer de teelt wel bij. Met
de komst van machines zou daar snel een einde aan komen. Toch bleek er geen weg terug
meer te zijn. Er kwamen meer en vooral grotere

tractoren en machines. Toen eenmaal de cabine op de tractor kwam, werd er weer meewarig
met het hoofd geschud. Nu komen ze helemaal
nooit meer van de tractor af, en gaat het met
de bodemstructuur bergafwaarts. In de veranderende kijk op de bodem, is ook de techniek
mee veranderd. Techniek is ook bruikbaar
om beter met de grond om te gaan, de bodem
minder te verstoren, en om informatie uit die
bodem te halen. In deze Mechanisatiespecial
drie technische ontwikkelingen die alles met
bodem te maken hebben.

Met de Veris MSP Bodemscanner kunnen organische stof, pH en bodemgeleiding
van een perceel in kaart worden gebracht

HENK VLAMING: ‘MET TRACKS VEEL MINDER INSPORING’

JANJO DE HAAN: ‘ONDERZOEK NIET KERENDE GRONDBEWERKING VRAAGT GEDULD’

Sinds enkele jaren rijden vooral in West-Friesland een aantal bloembollentelers en loonwerkers met tractoren die worden aangedreven door tracks. Het oogt heel anders dan we
gewend zijn. De tractorbanden zijn vervangen door rupsbanden die in een driehoek zijn gemonteerd. Leverancier van
deze Soucy Tracks is Vlaming Groep uit Zwaagdijk. De tracks
hebben, als het om de bodem gaat, een heel groot voordeel,
stelt directeur Henk Vlaming. “Als je kijkt naar de bodemdruk per cm2 dan komt een track met een breedte van 30 cm
overeen met een tractorband van 90 cm. De bodemdruk van
tracks is dus een derde ten opzichte van een tractorband. En
omdat de bodemdruk zoveel lager is, blijft er ook meer lucht
in de grond die in de paden ligt. Een aantal bedrijven dat er
mee werkt, ziet dat het gewas er gewoon beter voor staat.”
Vlaming wil ook even het misverstand uit de weg ruimen dat
tracks een prima alternatief zijn als het land tijdens het planten nat is. “Voor de nattigheid moet je de tracks niet kopen.
Het is wel zo dat je met tracks net wat langer kunt doorwerken. Beschouw het als een brandverzekering. Het helpt om
Tracks zorgen voor een bodemdruk die 70% lager is dan van tractorje bollen tijdig te kunnen planten.” Behalve de veel geringere
banden
bodemdruk zit er nog een pluspunt aan de tracks, die per set
zo’n 46.000 euro kosten. Ze zijn zonder spanning te monteren. Bovendien mag de berijder er mee over de weg. De belangstelling er voor
groeit, stelt Vlaming vast. “Er rijden inmiddels zo’n 40 stuks rond, en de ondernemers die ze hebben leveren ze niet meer in.” De interesse beperkt zich niet meer louter tot de zwaardere grond. “Ik zie op de zandgronden in de kop van Noord-Holland steeds vaker water in de
paden staan. Dat was voorheen niet zo. Maar een tractor met plantdak en bollen weegt al gauw zo’n 10 ton. Als dan 80% op de achterwielen
rust, dan wordt de grond echt flink aangedrukt. De eerste telers in dat gebied zijn zich inmiddels aan het oriënteren.”

Waarom zou je ploegen? Die vraag stellen vooral
akkerbouwers in Nederland zichzelf steeds vaker.
Sinds ongeveer tien jaar is er sprake van een groeiende belangstelling voor niet-kerende grondbewerking. Daarbij wordt grond niet meer geploegd,
ook niet gespit, maar alleen bewerkt met bijvoorbeeld een vastetandcultivator. De redenen om hiertoe over te gaan lopen sterk uiteen. Naast een verbetering van de kwaliteit en de kwantiteit van het
bodemleven, zijn er ook direct economische voordelen, zoals een geringer brandstofverbruik en
minder tijdsbeslag bij het bewerken van een perceel. Ook zorgt niet-kerende grondbewerking voor
een betere grondstructuur, waardoor ondernemers
sneller een perceel kunnen bewerken na bijvoorbeeld een natte periode. Janjo de Haan, onderzoeker bodem, water en bemesting bij PPO AGV in
Lelystad, is projectleider van een langjarig onderzoek naar niet-kerende grondbewerking. Naast onderzoek op kleigrond wordt er
sinds enkele jaren ook gekeken naar de mogelijkheden op zandgrond. De belangstelling van telers op die gronden voor niet-kerende grondbewerking is minder groot dan op de klei. “De belangrijkste reden is dat verdichting daar minder speelt dan op klei. Telers
kunnen eigenlijk altijd wel hun land bewerken. En verder zien telers dat de onkruidbestrijding door niet-kerende grondbewerking op
zandgrond juist lastiger wordt. Die mening deel ik niet helemaal. Als je tijdens de teelt onkruid goed bestrijdt kun je ook met niet-kerende grondbewerking op zandgrond het onkruid de baas blijven.” De Haan volgt vanuit onderzoek en praktijk deze ontwikkeling, die
hij als nog niet uitontwikkeld beschouwt. “Het recept voor niet-kerende grondbewerking ligt nog niet op de plank. Dit gaat over grond,
en onderzoek aan grond duurt nu eenmaal langer dan ander onderzoek. Over een periode van vijf tot tien jaar moet duidelijk zijn wat
er in de bodem verandert. Dat vraagt nog even geduld.”
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STEFANIE DE KOOL:

‘Teelt de grond uit route met mogelijkheden’
Wie pakweg tien jaar geleden in de bloembollensector begon
over bodemweerbaarheid werd een beetje meewarig aangekeken. Nu is dat anders. Belangrijk, meer aan doen, dat zijn de
opvattingen die een groeiende groep telers heeft. Om die reden
wijdt BloembollenVisie een serie aan bodemweerbaarheid,
bodemvruchtbaarheid en bodemleven. In de tiende aflevering
staat de vraag centraal of we nog wel in de bodem moeten telen?
Oftewel, wat heeft het project Teelt de grond uit inmiddels aan
nieuwe inzichten opgeleverd.
Tekst: Arie Dwarswaard
Foto’s: René Faas, PPO

G

enoeg voordelen om in grond te telen.
Er is veel ervaring mee, en het werkt in
ieder geval. Maar er zitten ook nadelen aan. Wat te denken van bodemgebonden
ziekten en uitspoeling van mineralen naar het
oppervlakte- en het grondwater? Vooral dat
laatste aspect zette de overheid aan het denken. De normen uit de Europese Kaderrichtlijn
Water bleken onhaalbaar voor met name de
teelten op zandgrond. Alleen door met een flin-

ke opbrengstvermindering genoegen te nemen
waren ze wel haalbaar. Voor de overheid was
die conclusie voldoende aanleiding om vier
jaar geleden de aanzet te geven tot het project
Teelt de grond uit. Niet voor één sector, maar
voor in totaal vijf sectoren in de Nederlandse tuinbouw, te weten vollegrondsgroenten,
bomen, bloembollen, zomerbloemen/vaste
planten en fruit. Naast bladgewassen, prei, kool,
aardbei en fruit en boomkwekerijgewassen
deden ook de bloembollen, zomerbloemen en
vaste planten mee. Per gewasgroep werd een
projectteam ingericht en een projectleider aangesteld. Voor de bloembollen is dat Stefanie de

Telers bekijken opbrengstproeven van hyacint uit Teelt de Grond uit
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Kool, voor de zomerbloemen en vaste planten
Casper Slootweg. Doel van het project is om
na te gaan of er een gesloten teeltsysteem in de
open grond is te ontwikkelen waarbij de ondernemer toch een voldoende rendement behaalt.

in de flexibiliteit van het systeem, waardoor de
teelt beter is te sturen.”

PLUSSEN EN MINNEN

KEUZES
In 2009 werd gestart met een bijeenkomst
van telers uit de diverse sectoren. Na de uitleg
waarom dit project werd gestart gaven ondernemers aan zelf nog wel andere redenen te
kunnen bedenken waarom telen zonder grond
de moeite van het onderzoeken waard zou
zijn. Stefanie: “In de bloembollen waren dat
bijvoorbeeld allerlei bodemgebonden ziekten
waar men graag van af wilde, maar in de boomkwekerij kwam het aspect arbeidsbesparing
sterk naar voren.” Per gewasgroep werd een
keuze gemaakt voor te onderzoeken gewassen. Voor de bloembollen werden dat lelie en
hyacint, omdat die relatief veel op zand worden geteeld, en van economisch belang zijn.
Dat verklaart waarom niet is gekozen voor de
tulp. De zomerbloemen- en vasteplantentelers
namen een groter aantal gewassen, omdat de
teelt in beide sectoren ook veel gevarieerder is.

HOOFDROUTES
Per gewas werd een begeleidingscommissie
ingesteld, waarmee in het begin volop werd
nagedacht over de mogelijkheden. Casper:
“Vooral de beginperiode was heel leuk. Kom
maar op met jullie ideeën. Wat zien jullie voor
mogelijkheden? We hebben daarbij ook hulp
gehad van WUR Glastuinbouw die al heel veel
ervaring heeft met het telen in andere substraten dan grond. Uiteindelijk hebben we een grote tabel gemaakt met alle suggesties en daar
diverse eisen bijgeplaatst. Dat is ook voor de
bloembollen gedaan. Dat leverde drie hoofdroutes op.” Stefanie: “De eerste route was het
werken met een afgedekte ondergrond, zoals
getest is in het project Bollenmeer, de tweede
betrof het telen in een substraatbed of in goten,
en de derde route teelt op water.” De drie routes zijn de afgelopen jaren verkend. Voor
bloembollen is er nu één variant gekozen die
als meest perspectiefvol wordt beschouwd: het
telen op een substraat in bedden of goten. Ook
voor de teelt op water bestond veel interesse,
aldus Stefanie: “Bloembollen bleken goed te
kunnen groeien op water, maar er waren grote kwaliteitsproblemen en er was veel variatie in de opbrengst. En omdat voorlopig 2013
het laatste jaar is van dit project moet je op een
gegeven moment ook wel een keuze maken.”
Voor zomerbloemen telt de waterteelt nog wel

Stefanie de Kool en Casper Slootweg: “Uit de grond telen biedt allerlei voordelen”
mee. Daarnaast biedt ook voor zomerbloemen
en vaste planten een teelt in een relatief dunne
laag substraat het meeste perspectief.

WEL NAT
Afgelopen jaar is er met teelt van vaste planten ervaring opgedaan op een bedrijf met het
telen op substraat. Het gekozen substraat is
grof rivierzand. Dat heeft volgens Casper een
paar grote voordelen. “Het is vooral heel goed
opnieuw te gebruiken omdat je het goed kunt
stomen.” Ook voor de bloembollen heeft onderzoek plaatsgevonden in substraatbedden. In
2011 zijn vijf verschillende substraten getest
in drie teeltlaagdiktes. In 2012 is voor de bolgewassen lelie en hyacint gekozen voor kokos/
veen en duinzandgrond in een teeltlaag van 20
cm. De teelt werkte als volgt: in een uitgeschoten bed werd plastic gelegd met daarop drains
in een drainagelaag, en daar bovenop antiworteldoek, waarop het substraat werd gestort van
20 cm. Daarin werden de bollen geplant. Met
druppelslangen kunnen de bollen voldoende vocht en bemesting krijgen. Door de laag
plastic is er dus geen contact met de ondergrond. Dat leverde afgelopen jaar in de lelieteelt wel een praktisch probleem op. Zomer en
najaar verliepen relatief nat. Stefanie: “Wat we

zagen was dat de dunne laag duinzandgrond
het water sterk vasthoudt, en het dus echt een
natte toestand werd. Het jaar ervoor hadden
we dat niet gezien, omdat het teeltseizoen toen
veel droger verliep. Ook in De Zijpe en op ROL,
waar praktijkproeven zijn uitgevoerd met lelieteelt in goten was het substraat (respectievelijk duinzand en dekzand) in de goten erg nat.
Ondanks het vele water ziet de opbrengst er
goed uit, zowel in De Zijpe als bij ROL.”

GROTE KISTEN
Bij de zomerbloemen is een systeem uitgetest met de teelt in grote kisten van 1 x 1 meter.
Voor die variant was een duidelijke reden.
Casper: “Het systeem dat je ontwikkelt zal in
veel gevallen duurder zijn dan telen in de volle grond. En dus moet je iets bedenken waardoor de teler toch de investering kan terugverdienen. Met het telen op grote kisten heeft de
zomerbloementeler de mogelijkheid om die
kisten in de cel te bewaren en daardoor het seizoen te vervroegen of te verlaten. Juist in die
periodes kunnen zomerbloemen meer geld
opbrengen. Ook hier werken we trouwens met
grof rivierzand.” Over de opbrengst zijn telers
en onderzoek tevreden. “We oogstten zware
takken van goede kwaliteit. Toch zit de winst

Met nog een jaar voor de boeg is inmiddels
wel een aantal zaken duidelijk geworden. Het
telen op een dunne laag duinzand kan, maar
levert nog wel wat op te lossen problemen op.
Bijvoorbeeld in hyacint met Pythium. Stefanie: “In een nat jaar levert dat toch nog problemen op. Daar gaan we komend teeltseizoen in
ieder geval nog verder naar kijken.” Een pluspunt is dat er geen limiet meer is aan de hoeveelheid meststoffen. Casper: “Omdat eventuele overschotten weer worden gerecirculeerd
kan de teler net zoveel bemesten als hij wil.
Een ander voordeel is dat het substraat goed is
te ontsmetten. Dus als er problemen zijn met
een bodemgebonden ziekte dan is dat gemakkelijk aan te pakken. En planten die op dit zand
zijn geteeld hoeven niet meer gespoeld te worden voor bijvoorbeeld de VS.”Een aspect dat
in het onderzoek ook wordt meegenomen is
de weerbaarheid van het substraat. Stefanie:
“Wat we willen weten is of er in het substraat
ook bodemleven kan ontstaan, of het is toe te
voegen en of het zich dan ook handhaaft. We
weten uit de glastuinbouw dat er resultaten zijn
met bijvoorbeeld Pseudomonas.” Een ander
aspect dat perspectief biedt is de verkorting
van de teeltcyclus. Stefanie: “Wat we weten is
dat holbollen door later te planten beter groeien. Daar kun je gebruik van maken in een teeltde-grond-uitsysteem. We hebben bovendien
gezien dat een kleinere bolmaat van hyacinten, geteeld in substraatbedden, een kwalitatief goed eindproduct gaf. We willen nu kijken
of het mogelijk is om met teelt uit de grond de
teeltcyclus met een jaar te verkorten.” Casper:
“Dat zagen we bij de vaste planten ook. Daar
kun je dus ook op gaan sturen: wil je juist een
kleine maat als opbrengst, dan zet je er meer
op een hectare.”

NOG WEG TE GAAN
De eerste onderzoeksjaren hebben nog geen
afgerond alternatief opgeleverd voor de bollen,
vaste planten en zomerbloemen. De interesse
vanuit de vasteplantenteeltsector voor telen uit
de grond is zelfs te gering om daar mee door te
gaan. Bij zomerbloemen en bloembollen is dat
anders. Die willen nog verder. En dat kan ook.
Stefanie: “Het is inmiddels duidelijk dat we ook
na 2013 nog verder kunnen met dit onderzoek,
maar dan als publiek-private samenwerking
(PPS). Voor deze twee gewasgroepen is er een
breed draagvlak om door te gaan.”
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Meer inzicht in ‘ongrijpbare’ bodem
De afgelopen vier maanden stond het onderwerp bodem centraal in een serie artikelen. In deze uitgave van BloembollenVisie
sluiten we de serie af met een korte terugblik. Wat kwam er aan
de orde, en wat kan een ondernemer daar nu mee? Benoem een
bodemmanager.
Tekst: Arie Dwarswaard

I

s bodem een probleem of een kans? Wie
de serie artikelen die in de serie Bodem zijn
verschenen nog eens doorleest, kan net zo
goed voor het eerste als voor het tweede antwoord kiezen. Juist in de grond kunnen allerlei aandoeningen aan bloembollen en vaste
planten ontstaan, die zich tamelijk onverwacht
manifesteren. Aaltjes, bacteriën en schimmels
zijn niet met het blote oog waar te nemen, en
kunnen wel voor soms aanzienlijke bedragen schade aanrichten in bloembollen of vaste planten. En als die aandoeningen eenmaal
zichtbaar zijn, is er ook niet direct meer iets
aan te doen. Dat is met bovengrondse aandoeningen vaak een stuk eenvoudiger. Bodem
als kans is een beeld dat in diverse afleveringen ook naar voren komt. De afgelopen decen-

nia hebben onderzoek, toeleveranciers, voorlichting en ondernemers veel intensiever dan
in het verleden gekeken naar allerlei aspecten in die bodem. Praktijkprojecten als GoeddoorGrond en het Praktijknetwerk rond Ens
zijn daar goede voorbeelden van. Ondernemers zien dat er beslist mogelijkheden zijn om
op een structurele manier de kwaliteit van de
grond te verbeteren. Compost en groenbemesters spelen daarin een wezenlijke rol, die ook
te verklaren valt. Ook de serie producten van
B!oFeed is gebaseerd op een wetenschappelijk
onderbouwde theorie van uitdenker Nico Stutterheim. En voor erg verziekte gronden kan het
zogenoemde bodemresetten van Henk Meints
uitkomst bieden.

WAAR OP LETTEN?
Aan bodem vindt volop onderzoek plaats. Een

Samenvatting
In BloembollenVisie 253 van 9 september 2012 tot en met 262 van 11 januari verscheen
een serie artikelen over bodem. In deze tien aﬂeveringen werden hele uiteenlopende
aspecten van de begrippen bodemvruchtbaarheid, bodemleven en bodemweerbaarheid toegelicht. Dit is het laatste artikel, waarin de serie kort wordt samengevat, en waar
enkele suggesties voor de ondernemer worden gedaan.

BODEM

GoeddoorGrond: nadruk op belang organische stof
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FOBBOUBMPOEFSOFNFSTQBSUJDJQFFSEF
BMJOEFTUJDIUJOH%VVS[BBNCPEFN
MFWFO7BOVJUEJFTUJDIUJOHIFCCFO
XFIFUQSPKFDU0QHPFEFHSPOEFOHFEBBO EBU
[JDIWPPSBMSJDIUUFPQIFUDPNQPTUFSFOWBOFJHFO
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TWEE PIJLERS
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[BLFOBMTCPEFNXFFSCBBSIFJE CJPEJWFSTJUFJU
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[JFOIPFIFUWFSTDIJMJOCPEFNEJDIUIFJEJTUVT
TFOQBEFOFOIFUNJEEFOWBOFFOCFE&OFFO
BBOUBMEFFMOFNFSTBBOEFHSPFQJTHBBOXFSLFO
NFUWPSFOQBLLFST PNEFHSPOEWPPSIFUQMBO
UFOXBUNFFSJOUFMBUFOLMJOLFO8FIFCCFOPPL
QSPêFMLVJMFOHFHSBWFOPNUFMBUFO[JFOIPFFFO
CPEFNJTPQHFCPVXE NBBSPPLXBBSFWFOUVFMF
WFSEJDIUFMBHFO[JUUFOu

TIEN PROEVEN
0NNFFSUFXFUFOUFLPNFOPWFSPSHBOJTDIF
TUPGFOIFUFŀFDUWBOPSHBOJTDIFTUPGPQCPEFN
[JFLUFOXFSECJKBMMFEFFMOFNFSTFFO[FMGEFQSPFG
BBOHFMFHE&SXFSEFOTUSPLFONFUSFTQFDUJFWF
MJKLFOUPODPNQPTUQFSIBBBOHFMFHE FO
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%SJFKBBSMBOHJTHFLFLFOOBBSIFUFŀFDUWBOEF[F
CFIBOEFMJOHFOPQIFUPQUSFEFOWBO1ZUIJVN 
3IJ[PDUPOJBFOXPSUFMMFTJFBBMUKF 1SBUZMFODIVT
QFOFUSBOT 

A0Q[BOE[JFKFXFMJTXBBS
TOFMMFSSFTVMUBBUEBOPQLMFJ 
NBBSCPEFNCMJKGUFFOCMBDL
CPYXBBSOPHHFOPFHBBOUF
POEFS[PFLFOWBMU

Willem Vink: “We hebben de afgelopen jaren in ieder geval gezien dat er winst valt te behalen”
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#SBBNi8F[BHFOBMOBIFUFFSTUFKBBSEBUFSJO
TPNNJHFHFWBMMFOFFOFGGFDUXBTPQ1ZUIJVN
7PPSBMEFDPNCJOBUJFWBOUPOTUBMNFTUFO
FFOHSPFOCFNFTUFSCMFFLFŀFDUUFIFCCFO%BU
UPPOEFOEFCJPUPFUTFOBBO%BUJTFFOWPPSEFFM
WBO[BOEHSPOEUFOPQ[JDIUFWBOLMFJ+F[JFUUPDI
SFEFMJKLTOFMXBUIFUFŀFDUJTWBOFFOCFQBBMEF
CFIBOEFMJOHu/BESJFKBBSMJKLUIFUFSPQEBUEF
HSPFOCFNFTUFS+BQBOTFIBWFSFFOQPTJUJFGFŀFDU
IFFGUPQEFCPEFNXFFSCBBSIFJEUFHFO1ZUIJVN
&OWBO1SBUZMFODIVTQFOFUSBOTJTCFLFOEEBUPQ
EFL[BOEHSPOEFONFUFFOIPPHPSHBOJTDIFTUPG
HFIBMUFEFTDIBEFESFNQFMUJFONBBM[PIPPHMJHU
BMTPQHSPOEFONFUFFOMBBHQFSDFOUBHFPSHBOJ
TDIFTUPG [PBMTEFEVJO[BOEHSPOEFO7FSIPHFO

Leden van GoeddoorGrond bekijken het proﬁel van de grond van een van de deelnemers
WBOIFUPSHBOJTDIFTUPGHFIBMUFIFFGUEVTBMMFFOBM
WPPSEFCFQFSLJOHWBOEFTDIBEFEPPSEJUBBM
UKF[JO

VOCHT EN GROND
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EVJEFMJKLFSHFXPSEFOi8FXJTUFOFFOBBOUBM
KBSFOHFMFEFOBMEBUFSWFFMNFFSUFEPFONPFTU
[JKONFUUVTTFOHFXBTTFO*O(PFEEPPS(SPOEJT
OVBBOHFUPPOEIPFCFMBOHSJKLEJFLVOOFO[JKO
WPPSEFCPEFNXFFSCBBSIFJEFOIFUPQQFJMIPV
EFOWBOKFPSHBOJTDIFTUPGHFIBMUFu.JOPGNFFS
UPFWBMMJHLXBNFO[FFSBDIUFSEBUIFUCFSFHFOFO
WPPSIFUQMBOUFOHVOTUJHJTWPPSEFCPEFNXFFS
CBBSIFJEi8FEFEFOEBUFJHFOMJKLFFOCFFUKF
OPPEHFEXPOHFOJOIFUOBKBBSWBO PNEBU
IFUUPFO[PESPPHXBTJOEFQMBOUUJKE)FUWPPS
KBBSFSOBTUPOEFOEFLSPLVTTFOFSPQEFCFSF
HFOEFQFSDFMFOFDIUWFFMCFUFSWPPSEBOPQ
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HOE VERDER?
)FUQSPKFDU(PFEEPPS(SPOEJTCJKOBBGHFMPQFO
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EFCPEFNCMJKGUFFOCMBDLCPYXBBSOPHHFOPFH
BBOUFPOEFS[PFLFOWBMU)FUJTOJFUEVJEFMJKLPG
FSNPHFMJKLIFEFOWPPSFFOWFSWPMH[JKOu7JOL
i*LIPPQEBUXFEFHSPFQUFMFSTJOJFEFSHFWBM
OPHCJKFMLBBSLVOOFOIPVEFO FOIPPQEBUFS
OPHPOEFS[PFLXPSEUWPPSUHF[FUPNFFOBBOUBM
[BLFOUFPOEFSCPVXFO8FIFCCFOEFBGHFMP
QFOKBSFOJOJFEFSHFWBMHF[JFOEBUFSXJOTUWBMU
UFCFIBMFOu

Resumé
Zonder bodem is bloembollenteelt lastig. De visie op het belang van de bodem is de afgelopen decennia sterk veranderd. Begrippen als bodemleven, bodemvruchtbaarheid en
bodemweerbaarheid staan in toenemende mate centraal. BloembollenVisie schenkt de
komende maanden in een serie artikelen aandacht aan deze onderwerpen.

21 september 2012t#-0&.#0--&/VISIE t 29

aantal onderzoekers ging in de serie in op de
verschillende aspecten van die bodem, altijd
in relatie tot de drie begrippen bodemvruchtbaarheid, bodemleven en bodemweerbaarheid. Het was opvallend om vast te stellen dat
niet elke onderzoeker alle facetten even relevant vindt. Waar de een veel meer kijkt naar
de relatie tussen organische stof en opbrengst,
ziet de ander perspectieven in bodemleven en
bodemweerbaarheid. Van beide invalshoeken kunnen ondernemers overigens leren.
Het onderzoek naar organischestofafbraak
op duinzandgronden leverde immers als uitkomst op dat die afbraak veel sneller verloopt
dan altijd was aangenomen. Voor de overheid
reden om in het huidige mestbeleid toch meer
rekening te houden met het organischestofgehalte in de bodem, en niet alleen maar te kijken
naar de kilo’s zuivere stikstof. En ook het werk
van de bodemecoloog blijft niet onopgemerkt;
ook hier is de overheid in geïnteresseerd. Tegelijkertijd ondersteunt diezelfde overheid onderzoek naar het telen uit de grond.

EN NU?
Aardig om zo’n serie artikelen te schrijven,
maar uiteindelijk is er maar één vraag relevant:
wat kan de professionele teler van bloembollen of vaste planten hier mee in zijn dagelijkse
bedrijfsvoering? Kan hij er überhaupt iets mee?
Immers, de stem van de praktijk was in deze
serie niet heel sterk aanwezig. Dat was ook niet
de bedoeling van de serie. Er is vertaald vanuit
onderzoek en bedrijfsleven, en er is aangereikt.
Er is veel dat de laatste jaren gaande is op dit
terrein bijeengezet. Wat kan de teler er mee?
Enkele punten:
- Er valt meer aan bodem te meten dan alleen
gehalten aan mineralen
- Het belang van aanvoer van voldoende organische stof op zandgrond is helder
- De keuze aan groenbemesters is groot en
de plussen en minnen van heel veel van die
groenbemesters zijn deugdelijk onderzocht
- Begrippen als bodemleven en bodemweerbaarheid zijn minder ongrijpbaar dan pakweg tien jaar geleden
- De interesse in deze onderwerpen groeit bij
ondernemers. Het is daardoor gemakkelijker
om collega’s te interesseren voor gezamenlijke projecten of studiegroepen
- Bodem is geen vanzelfsprekend medium om
in te telen. Het project Teelt de grond uit laat
zien dat er ook alternatieven zijn, met soms
verrassende voordelen, zoals mogelijk een
kortere teeltcyclus bij een gewas als hyacint
- Bodem vraagt nu en in de toekomst om meer
deskundigheid binnen het bedrijf. Ga eens
na wie daar meer dan gemiddeld in is geïnteresseerd en kijk waar kennis te vinden is
voor die persoon. Benoem hem of haar tot de
bodemmanager.

