BODEM

‘Begin eens met een profiel kuil te graven’
De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloem-

door veel te meten op landbouwpercelen hebben we inmiddels een aardige database met
bodembiologische indicatoren opgebouwd.
Telers willen vaak toch weten hoe het bij hen
zit. De onderzoeksgegevens zijn de basis voor
een gesprek, juist in een studiegroep waar ook
collega’s bij betrokken zijn. Waar zitten de verschillen, en hoe zijn die te verklaren? Wat kan
de ondernemer doen om zaken te verbeteren?
Vaak is dat een kwestie van de lange adem.
Daar hebben bedrijfsadviseurs niet altijd een
boodschap aan. Hun belang ligt meestal meer
bij de korte termijn, terwijl juist de ondernemer gebaat is bij de lange termijn. Voor hem is
het de kunst om sterk in zijn schoenen te staan.
Kennis en ervaring van collega’s kunnen hem
daarbij helpen.”

bollensector. Om die reden start BloembollenVisie een tweede
serie artikelen over dit onderwerp. In de eerste aflevering is het
woord aan Marleen Zanen, onderzoeker Duurzaam Bodembeheer bij het Louis Bolk Instituut in Driebergen. ‘Ga in studieclubverband naar de bodem kijken.’
Tekst: Arie Dwarswaard
Fotograﬁe: René Faas

Z

e is net terug van twee weken veldwerk.
Bij agrarisch ondernemers langs in heel
Nederland om met hen door te nemen
hoe het met hun grond gaat. Als onderzoeker
Duurzaam Bodembeheer heeft Marleen Zanen
van het Louis Bolk Instituut over interesse vanuit de gangbare landbouw niet te klagen. “Op
het gebied van duurzaam bodembeheer is de
afgelopen tien jaar heel veel veranderd. Het aantal vragen vanuit de gangbare land- en tuinbouw
neemt sterk toe, vooral van jonge ondernemers.
Bodem is meer dan materie om gewassen in te
telen. Dat besef groeit vooral bij hen snel.”

zoals ze dat decennialang gewend waren. Het
belang van een kwalitatief goede bodem wordt
alleen maar belangrijker. Het zijn dan ook uitsluitend gangbaar telende ondernemers waarmee ik werk.”

Hoe kijkt zij als onderzoeker Duurzaam
Bodembeheer aan tegen dat begrip. “Duurzaam bodembeheer doe je voor een goede productie en een goede kwaliteit van het gewas, nu
en in de toekomst. Duurzaam bodembeheer is
een doel, gericht op de lange termijn. Om het
hanteerbaar te maken helpt het om concrete beheerdoelen vast te stellen: waar wil je aan
werken? Hoge productie? Betere weerbaarheid
tegen ziekten?

GRENSVLAK
Het Louis Bolk Instituut, gelegen op landgoed
De Reehorst in Driebergen, bestaat al meer
dan 35 jaar, en heeft zich altijd beziggehouden
met het stimuleren van duurzame landbouw,
voeding en gezondheid. “Van grond tot mond”,
zo vat Marleen Zanen de reikwijdte van het
werkveld samen. Lang werd het instituut geassocieerd met onderzoek voor de biologische
landbouw, maar dat beeld is niet meer actueel, vindt ze. “We zijn een onafhankelijk instituut dat de laatste tien jaar steeds meer gangbaar werkende agrarisch ondernemers heeft
kunnen ondersteunen in het verbeteren van
de bedrijfsvoering. Juist onze expertise vanuit
duurzame landbouw helpt daarbij. De focus
ligt daarbij op de praktische inpasbaarheid van
nieuwe technieken en ideeën. Je ziet dat biologisch en gangbaar naar elkaar toegroeien.”
De groeiende belangstelling voor de bodem
kan ze wel verklaren. “Er is veel gaande als het
om de bodem gaat. Veel zaken komen van buitenaf, zoals de klimaatverandering, de eisen
die de Kaderrichtlijn Water stelt, of een tijdelijk
verbod op metam-natrium. Al die ontwikkelingen leiden ertoe dat de ondernemer afhankelijker wordt van zijn eigen bodem. En door
die ontwikkelingen lukt het ze niet meer om de
maximale opbrengst van hun grond te halen,
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DE PRAKTIJK

SAMENHANG

Marleen Zanen: ‘Duurzaam bodembeheer is vooral een andere manier van werken’

‘We weten dat van alle
biodiversiteit op aarde meer
dan 25% in de bodem zit’
Goede waterregulatie? Belangrijk is dat de drie
elementen van bodem, te weten de fysische,
de biologische en de chemische kant, op orde
moeten zijn en optimaal functioneren. Dat
betekent dus dat je naar de samenhang van die
elementen moet kijken.”
De praktische uitwerking van deze opvatting
klinkt simpel, “Kijken naar de bodem is voor
ons echt de basis. Als wij een groep ondernemers gaan begeleiden op het gebied van duurzaam bodembeheer, beginnen we vaak met het
graven van een profielkuil. Dan zie je direct hoe
het met de beworteling van het gewas staat. Het
is ook een kijkje in het verleden: je graaft 70 cm
diep en beseft: dit is in zoveel eeuwen opgebouwd, daar moeten we zuinig op zijn. De profielkuil laat ook de drie componenten fysisch,
biologisch en chemisch in hun samenhang
zien, mits je weet waar je naar moet kijken.”

Het klinkt als een te eenvoudige oplossing,
en toch blijkt het in de praktijk een beproefde
methode die echt werkt. “Voor veel ondernemers is het al heel wat om een keer zo’n profielkuil te graven. Daar maken ze zelf eigenlijk nooit tijd voor. In groepsverband levert het
direct discussie op. Er valt iets te zien over drainage, ontwatering, storende lagen. En dan snappen ze al snel waarom een gewas zich minder goed ontwikkelt dan ze hadden verwacht.
Omdat het zo’n praktische manier van werken
is komt het gesprek in zo’n groep snel op gang.
Het werkt vaak ook veel beter dan een theoretische verhandeling van mij als onderzoeker.”

ROBUUST SYSTEEM
Duurzaam bodembeheer betekent in de ogen
van Marleen Zanen dat agrarisch ondernemers
leren om op een andere manier te kijken naar
hun bodem als productiefactor. “Het beeld dat
ik daarvoor nog wel eens gebruik is dat van
een heuvel waarop een bolletje ligt. Dat bolletje balanceert constant om maar niet van de
heuvel af te rollen. Rondom die heuvel staan
telers en adviseurs angstig af te wachten in de
hoop dat het bolletje niet wegrolt. Alle contro-

lemiddelen wordt aangewend om het bolletje
op de top te laten. Deze aanpak is gericht op
problemen, op het uitschakelen van natuurlijke
variatie en op direct ingrijpen. Je kunt het bolletje ook in een kommetje op de grond leggen
en laten meebewegen met de natuurlijke variatie. Je kijkt dan naar hoe je aan een robuust
systeem kan werken, dat tegen een stootje kan.
Dat vraagt wel om een andere bedrijfsvoering.”

ANDERE BEGRIPPEN
Twee begrippen die als een regelmatig terugkerend refrein klinken als het gaat om duurzaam bodembeheer zijn bodembiodiversiteit
en bodemweerbaarheid. In een tijd waarin biodiversiteit sowieso trend is, lijkt de stap naar de
bodem klein. “Toch weten we nog weinig van
bodembiodiversiteit, ook al groeit de interesse.
We weten dat van alle biodiversiteit meer dan
25% in de bodem zit. Dat gaat dus om enorme hoeveelheden regenwormen, schimmels,
bacteriën, aaltjes en andere levende organismen in al hun variatie. Zij bepalen de vruchtbaarheid van onze bodem. We weten dat er
veel onderlinge samenhang is tussen al dat
bodemleven. Door bijvoorbeeld een grondbe-

handeling met metam-natrium toe te passen
maak je die samenhang kapot. De vraag is of je
ook op een andere manier het probleem dat je
met metam-natrium wilt bestrijden, kunt aanpakken. Welk traject leent zich daar voor? Kijk
meer naar de oorzaak van het probleem. En,
als je experimenteert met korte termijn alternatieven zoals inundatie of biofumigatie, kijk dan
niet alleen naar het dodende effect op plantparasitaire aaltjes zoals stengelaaltjes, maar kijk
ook naar de brede bodemweerbaarheid na
interventies. Uit de kasteelt weten we bijvoorbeeld dat na ontsmetting de kans op Pythium
en Rhizoctonia solani juist weer toeneemt.
Biotoetsen en het meten van diverse bodembiologische parameters kunnen meer inzicht
geven in de effecten op systeemniveau. Door
mee te denken in landelijke expertgroepen
maken we gebruik van de kennis die er is en

Cruciale vraag is wat de bloembollenteler met
het begrip bodemweerbaarheid kan. Volgens
Marleen Zanen is dat minder ingewikkeld dan
het lijkt. “Ook daar is het zaak om met een profielkuil te beginnen, en daarna vast te stellen
wat het bouwplan is, welke bemesting wordt
gegeven, hoe de grondbewerking is, welke
groenbemester wordt geteeld, en alle vragen
die bij deze onderwerpen horen. Heel simpel,
als het gaat om de grondbewerking: welke bandenspanning en –breedte hanteer je? Een hoge
bandenspanning geeft meer kans op storende
lagen dan een lage bandenspanning. Of welke
groenbemester gebruik je en waarom? Ik krijg
daar bijna wekelijks vragen over. Wat ondernemers zich ook mogen realiseren, is dat het bij
duurzaam bodembeheer niet alleen maar gaat
om beperkingen, maar ook om andere manieren van werken. En als je die wilt toepassen,
experimenteer dan eens op je eigen bedrijf.
Doe dat vooral samen, bijvoorbeeld in een
praktijknetwerk. Dat is een ideale manier om
kennis over te dragen.”
Haar collega Nick van Eekeren begeleidde er
onlangs nog een in West-Friesland, waar veehouders en bloembollentelers over en weer
nogal wat vooroordelen hadden over de te ruilen grond voor de reizende bollenkraam. Vooral het met elkaar in gesprek gaan over zaken als
bodemvruchtbaarheid en bodembeheer leverde veel wederzijds begrip op. En wie zelf met
een aantal collega’s met duurzaam bodembeheer aan de slag wil gaan, kan voor de begeleiding bij het Louis Bolk Instituut terecht.

Nieuwe serie bodem
Van september 2012 tot en met februari 2013 besteedde BloembollenVisie al uitgebreid
aandacht aan ontwikkelingen op het gebied van bodem. Omdat er nog zoveel meer over
dit onderwerp te schrijven valt, start een nieuwe serie artikelen.
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BODEM

‘Humus is de accu van de bodem’
De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloem-

bodem wordt organische stof langzaam omgezet in humus. Met compost wordt organische
stof aangevuld. Dat is op zich een goede zaak.
Compost geeft een duidelijke verbetering van
het organischestofgehalte. Compost is daarmee een fysieke bodemverbeteraar. Water en
mineralen worden beter vastgehouden, maar
stikstof wordt weer gebonden. Bovendien
bevat compost veel organismen die voor de
biologische processen in de bodem geen betekenis hebben. In tegenstelling tot bosgrond,
die langzaam wordt afgebroken zonder warmteontwikkeling, bevat verse compost geen
humus.”

bollensector. Om die reden start BloembollenVisie een tweede
serie artikelen over dit onderwerp. In deze tweede aflevering zet
Pius Floris, directeur van Plant Health Cure uit Oisterwijk, zijn
visie uiteen over de relatie tussen bodem en planten. ‘Mycorrhiza’s maken planten gezonder.’
Tekst: Arie Dwarswaard
Fotograﬁe: René Faas

E

erst kijken, dan praten. Op tafel staat een
microscoop, waar we beiden in kunnen
kijken. Pius Floris maakt enkele preparaten en legt ze onder de microscoop. Ik zie
kleine pacmannetjes, de sporen van de schimmel Glomus etunicatum. Een ander preparaat laat stukjes wortel zien met de worteltjes
of hyfen die uit de spore in de plantenwortel
zijn gegroeid, en in die wortel ook nog vesikels en arbuskels heeft ontwikkeld. De vesikels
zijn opslagorganen, de arbuskels de boomvormige structuren waaraan de vesikels kunnen
ontstaan. In tien minuten legt Floris op deze
manier uit wat mycorrhiza’s zijn. Geen vervelende schimmels die de wortels infecteren om
planten ziek te maken, maar goede schimmels
die planten zo gezond maken dat de kans op
ziektes sterk afneemt.

BOOMVERZORGING
Pius Floris startte in 1981 in Den Bosch met
een boomverzorgingsbedrijf. Dit bedrijf groeide in de jaren negentig uit tot twaalf vestigingen en bijna tweehonderd medewerkers. Een
van de activiteiten van het bedrijf zette Floris
aan het denken. “Als we bomen gingen planten,
wilden we ook dat ze niet dood gingen. De ene
keer lukte dat wel, de andere keer niet. Waarom bomen soms dood gingen was voor mij een
raadsel. Er was geen peil op te trekken.”
Totdat hij 25 jaar geleden zich ging verdiepen
in bodembiologie. “De kennis daarover zat
toen niet in Nederland, maar wel in het buitenland. Ik kwam in de Verenigde Staten in
contact met dr. Donald Marks, die alles wist
over mycorrhiza’s en hun positieve werking
in de grond. Interessant verhaal, maar waar
hij tegenaan liep was de grootschalige productie. Dat lukte hem niet. Totdat ik hem in
1995 weer tegenkwam. Hij zei maar één ding:
‘Het is gelukt’. Waarop ik antwoordde: ‘Dan ga
ik in Europa een vestiging openen’. Vanaf dat
moment was het mogelijk om sporen te kweken van mycorrhiza’s die we zelf hebben gese16 • BLOEMBOLLENVISIE • 19 september 2014

lecteerd en in dusdanige hoeveelheden te
verkopen dat het voor het bedrijfsleven interessant werd. Dat werd het begin van Plant Health
Care, sinds kort Plant Health Cure. In 2008 verkocht ik het bomenbedrijf en sindsdien hou ik
me alleen nog maar bezig met dit bedrijf en
deze kennis. Ons eerste product was Mycodip,
waarin we haagbeuk dompelden voor het planten. Het werkte. Ze sloegen allemaal aan. En
nu verkopen we een scala aan mycorrhiza- en
bacteriepreparaten die niet alleen in de boomkwekerij, maar eigenlijk land- en tuinbouwbreed hun weg vinden, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland.”

‘Kunstmest verbrandt alle
humus in de grond’
Dat er nog redding mogelijk is, toont Pius Floris regelmatig aan. “Twee jaar geleden werd
Plant Health Cure gevraagd voor een project in
Spanje op een 900 m hoog plateau waar niets
meer wilde groeien. Dode grond. We zijn met
BioVin, mycorrhiza en steenmeel aan de slag
gegaan. We hebben al twee jaar wintertarwe
geoogst, dat meer dan een meter diep wortelt.
De controlepercelen met kunstmest lieten een
beworteling van 25-30 cm zien. De humus is
weer teruggebracht in de grond.”
PHC gebruikt volledig plantaardige meststoffen, omdat alle planten in de natuur groeien
op plantaardige meststoffen. Floris: “Door de
natuur zoveel mogelijk te kopiëren hebben we
minder kunstmest, en dus ook minder bestrijdingsmiddelen nodig, want het gebruik van die
twee gaan hand in hand.”

WORTELSTELSEL
De essentie van het toedienen van mycorrhiza’s zit in de wortel van planten. Floris gebruikt
vier soorten van het schimmelgeslacht Glomus, die allemaal in staat zijn om zich in de
wortel van planten te vestigen. In dit geval hebben plant en schimmel hier allebei voordeel
van. De schimmel kan zich voeden met suikers
uit de plant, en de plant kan door de schimmel
veel gemakkelijker voedingsstoffen opnemen
uit de bodem. Dit geldt met name voor fosfaat.
Onderzoek uit de jaren dertig van de twintigste eeuw bij de dennensoort Pinus strobus liet
al zien dat plantjes die mycorrhiza in de grond
toegediend kregen drie keer zoveel fosfaat
konden opnemen dan plantjes die dat niet kregen.
Essentieel in dit verhaal is de zogenoemde rhizosfeer, de directe omgeving rond de wortels.
“Daar vindt de uitwisseling plaats van stoffen
uit de plant richting de bodem en andersom.
En daar spelen mycorrhiza’s hun specifieke rol
als het gaat om de gezondheid van de plant.
Onderzoek naar het bodemleven gaat vaak niet
over die rhizosfeer, maar om de bodem.”
Voor bloembollen kunnen mycorrhiza’s zeker
de moeite waard zijn, aldus Floris. “Een groeitijd van negen maanden is lang genoeg voor
een goede werking. Binnen drie weken na
toediening zijn de sporen van de mycorrhizaschimmel actief. Dan zijn de wortels van de
bollen ook al volop in de groei. En bloembollen

Pius Floris: ‘Waarom bomen soms dood gingen was voor mij een raadsel. Er was geen peil op te trekken’
maken hele eenvoudige wortels, waar mycorrhiza’s prima op kunnen gedijen.”
Naast mycorrhizapreparaten werkt het bedrijf
ook met bacteriepreparaten, de humusverbeteraar BioVin en gemicroniseerde Calcium/
Magnesium als bladmeststof. Andere producten, andere werking. Wel is het doel hetzelfde: bodem en plant gezonder maken, zodat de
kans op ziektes afneemt. Daar richt het bedrijf
zich op.

DODE GROND
Dat brengt Pius Floris op zijn belangrijkste kritiekpunt aan het adres van de Nederlandse
land- en tuinbouw: de verslaving aan met name
de stikstof- en kalimeststoffen.
“Juist deze kunstmeststoffen hebben een sterk
nadelig effect op humus. Kunstmest verbrandt
in feite de humus. En dat terwijl humus de

accu is van de bodem. Dat moet elke agrarisch
ondernemer goed beseffen. Als er geen humus
meer in de grond zit, dan is binnen twee jaar
de grond zo dood als een pier. De oorzaak van
die verbranding van humus door kunstmest zit
hem in twee aspecten. De stikstofkunstmest
heeft in de grond koolstof nodig voor de juiste C/N-verhouding. Elk stikstofmolecuul dat
wordt gegeven dwingt de bodembacteriën om
twintig delen koolstof op te nemen. Eerst wordt
de makkelijk opneembare humus opgenomen. Maar omdat er veel stikstof wordt gegeven zijn de bacteriën verplicht om met de hulp
van soms ongewenste schimmels de ruwere organische stof te verteren en op te nemen.
Daarom wordt wel eens gezegd dat kunstmest
de organische stof uit de grond ‘wegbrandt’.
De kalikunstmest is nadelig voor de opname
van Calcium en Magnesium. Bovendien stop-

pen we met die kali 60 ook chloor in de grond.
Daarnaast kost de productie van stikstof voor
kunstmest ook nog eens 2,5 kuub aardgas per
kilo, en komt er bij die productie lachgas vrij,
dat 310 keer schadelijker is als broeikasgas dan
CO2. Het gebruik van kunstmest leidt er ook
toe dat de bodem minder of soms helemaal
geen CO2 kan vasthouden.”
In de vele contacten die hij met ondernemers
heeft komt hij nogal eens de opvatting tegen
dat organische stof hetzelfde is als humus.
Dat is niet zo, aldus Floris. “In een gezonde

INTERESSE GROEIT
Pius Floris merkt dat de belangstelling voor zijn
visie groeit. “Ik probeer echt dingen te veranderen, niet met een theorie maar met een levend
product. Steeds meer ondernemers stappen
werkelijk over op ons programma. Deze mensen snappen dat ze zuinig moeten zijn op hun
grond, en willen daar mee aan de slag. We adviseren altijd om klein te beginnen. Als je dertig
ha aardappelen teelt, begin dan met 1 ha. Doe
het stap voor stap, en kijk wat er gebeurt. We
winnen elke dag terrein.”

Tegenlicht over PHC
Zondag 5 oktober besteedt het televisieprogramma Tegenlicht aandacht aan het project
van Plant Health Cure op de Spaanse hoogvlakte. Het programma wordt uitgezonden op
NPO 2 en begint om 21.15 uur.
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ARJAN REIJNEVELD:

‘Hou bodem zo goed als mogelijk is vruchtbaar’
De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloembollensector. Om die reden start BloembollenVisie een tweede
serie artikelen over dit onderwerp. In deze derde aflevering legt
Arjan Reijneveld, senior productmanager bemesting van BLGG
in Wageningen, uit wat telers kunnen doen aan mineralen en
organische stof binnen de mestwetgeving.
Tekst: Arie Dwarswaard
Fotograﬁe: René Faas

A

ls zijn werkveld een vierkant zou zijn,
en hij stond in het midden, dan liepen
er lijnen naar alle zijden en hoeken van
dat vierkant, en ook nog eens kris kras door het
vierkant heen. Arjan Reijneveld, senior productmanager bemesting van BLGG AgroXpertus in Wageningen is actief voor de volle breedte van de land- en tuinbouw, en spreekt daarbij
niet alleen ondernemers, maar ook voorlichters, onderzoekers, beleidsmedewerkers en
ambtenaren. Kortom, geen saai bestaan, en
dat is in de bemestingswereld ook niet nodig.
Onderwerpen genoeg om aan te pakken, en
dat deed en doet hij inmiddels al ruim dertien
jaar met enthousiasme. Als het om bodemvruchtbaarheid gaat, is hij zelfs promovendus. Vorig jaar, 6 december, promoveerde hij
in Wageningen op het proefschrift dat de ontwikkelingen in de bodemvruchtbaarheid van
de Nederlandse landbouw ontrafelt. “Ik wilde
naast mijn werk graag nog wat verdieping, en
dit was het resultaat.”

UITSLAG
BLGG AgroXpertus is al meer dan tachtig jaar
het instituut dat in de Nederlandse landbouw
monsters neemt van grond, gras en andere producten, en daaruit destilleert wat de inhoud is.
Bij bodem is dat niet alleen de bemestingstoestand, maar kan het ook gaan om bijvoorbeeld
plantparasitaire aaltjes of bodemleven.
Het gros van de monsters betreft echter nog
steeds een bemestingsmonster. Veel bedrijven
laten eenmaal per vier jaar een monster steken,
en dat geeft volgens Reijneveld een goed beeld
van de vaste waarden als de pH, het organischestofgehalte en het calciumgehalte. Voor de
elementen stikstof, fosfaat en kali zouden telers
eigenlijk voorafgaand aan elke teelt een monster moeten laten nemen. “Dat geldt zeker voor
de bloembollenteelt, wat toch een kapitaalsin16 • BLOEMBOLLENVISIE • 3 oktober 2014

tensieve teelt is. Juist dan is het belangrijk om
te weten wat er eventueel nog nodig is voor een
optimaal resultaat.”
De uitslagen zijn door de jaren heen steeds
fraaier geworden, zo laat hij zien. “Kijk, hier
een uitslag uit 1952. Het lijkt er heel anders uit
te zien dan nu, maar toch geven we nog steeds
voor een belangrijk deel dezelfde informatie.
Er is wel het een en ander bijgekomen, en dat
maakt het lezen ervan voor ondernemers niet
altijd eenvoudiger. Wij geven uiteraard wel een
toelichting op de begrippen, maar komen niet
met de uitslag bij de teler langs om die helemaal door te nemen. Dat zien wij meer als een
taak voor de bedrijfsadviseur. Het is wel weer
een van mijn taken om goed in contact te staan
met bedrijfsadviseurs en voorlichters, en hen te
informeren waar nodig. We beseffen bij BLGG
heel goed dat een goede interpretatie van de
monsteruitslag staat of valt met de uitleg. Dat
blijft schipperen voor ons.”

‘Slib is een beetje een
mengelmoes van lutum en
sloef. Het is maar net waar
het meeste van aanwezig is in
het slib’
Een van de mythes die hij nog regelmatig
tegenkomt als hij vertelt over de uitslagen, is
dat een hoge pH gekoppeld is aan een hoog
calciumgehalte. “Dat is echt onjuist. Onderzoek
laat dat zo duidelijk zien. Zodra de pH boven
de 7,5 komt neemt de beschikbaarheid van calcium juist sterk af.”
Hoe lastig het is om een nieuw begrip te introduceren, blijkt nog vaak als het gaat om het

Arjan Reijneveld: ‘Er valt te spelen met elementen’

percentage lutum. Dat heette tot 1998 het
percentage slib of afslibbaar. “Slib is een beetje een mengelmoes van lutum en sloef. Het is
maar net waar het meeste van aanwezig is in
het slib. Veel lutum betekent een goed bindend
vermogen van calcium, magnesium en kalium.
Veel sloef betekent een goed wateropnemend
vermogen. Om die reden hebben we slib vervangen door lutum, maar het is net als met de
pk’s bij trekkers. Die heten al heel lang kilowatts
en toch blijft voor veel ondernemers het aantal
pk’s belangrijk.”

VARIËREN
De belangrijkste beperkende factor op bemestingsgebied is voor agrarisch Nederland de

mestwetgeving. Ondernemers zitten op enig
moment aan hun maximum, als het om de
hoofdelementen gaat. Toch ziet Reijneveld
daar nog wel mogelijkheden om meer te doen
dan mogelijk lijkt. “De opname van mineralen door de wortel is een kwestie van chemie,
van plussen en minnen. Nitraat is een negatief
geladen ion, en kan alleen worden opgenomen
als er ook positieve ionen zijn, zoals kalium,
magnesium of calcium. Door te zorgen voor
voldoende positieve ionen, die niet onder de
mestwetgeving vallen, kun je de stikstofopname stimuleren. Er valt wat dat betreft te spelen
met elementen. Zo kun je ook de opname van
de positieve ionen versterken zonder stikstof te
strooien. Door zwavel toe te passen bereik je

hetzelfde effect. En zwavel begint echt schaars
te worden in de bodem. Tot in de jaren tachtig viel er jaarlijks vijftig kilo per hectare zwavel gewoon uit de lucht. Door de aanpak van
de luchtverontreiniging is dat nog maar vijf kilo
per hectare. De behoefte van gewassen is echter niet afgenomen. Zwavel is gewoon nodig
voor bijvoorbeeld de eiwitaanmaak in planten
en voor de kwaliteit van het eindproduct.”

GOED REKENEN
Van essentieel belang voor elke ondernemer
is en blijft de bodemvruchtbaarheid. Organische stof speelt daarin de hoofdrol. Reijneveld
erkent dat de weergave op de uitslag van BLGG
relatief summier is als het gaat om het percen-

tage organische stof. “We weten dat organische
stof verschillende fracties kent, zoals de snel
afbreekbare organische stof, maar ook de stabiele organische stof ofwel humus. Het maakt
nogal wat uit of je een grond hebt met veel snel
afbreekbare organische stof of juist veel humus.
Die laatste fractie zorgt voor een dempend
effect van droogte of juist nattigheid. En zorgt
voor binding van elementen en een gevarieerd
bodemleven. Op het verslag is een organischestofbalans te vinden die aangeeft hoeveel organische stof nodig is om het gehalte op peil te
houden.”
Hij was betrokken bij de samenstelling van de
nieuwe Bemestingsadviesbasis bloembollen,
en zag daar de hogere afbraakcijfers voor de
duinzandgronden. “Dat was voor mij ook verrassend. Daar zie je waar de mestwetgeving
van de afgelopen jaren toe heeft geleid. Het
oude principe van eenmaal per drie jaar stalmest strooien was zo gek nog niet. Daarmee
kon je de bodemvruchtbaarheid op peil houden.”
Die ruimte biedt de regelgeving nu echter niet.
Wat staat de teler op die gronden dan te doen?
“Er is niet veel ruimte om het organischestofgehalte te verbeteren, ook als je de volledige
ruimte van de mineralenwetgeving gebruikt.
Zorg in ieder geval dat je via groenbemesters extra organische stof toevoegt. Dat is echt
nodig, want als je dat niet doet dan gaat het
bindend vermogen van zo’n grond achteruit,
met als gevolg minder kalium en ook minder
sporenelementen. Daar was de stalmest juist
zo goed voor. Dat is echt een vervelend bijeffect van de regels.”
Een van de conclusies in zijn proefschrift was
dat de bodemvruchtbaarheid in Nederland
door de jaren heen niet is afgenomen. “Dergelijke ontwikkelingen gaan heel langzaam. Je
ziet het niet plotsklaps dalen. Maar juist op de
duinzandgronden zie je dit wel achteruit gaan,
en dat baart wel zorgen.”

VRAAGTEKENS
De laatste jaren neemt de belangstelling voor
het bodemleven toe. BLGG AgroXpertus merkt
dat ook. Reijneveld: “Toen ik twee jaar geleden
een verhaal vertelde bij de presentatie van de
BAB had ik maar één dia over het zogenoemde soil food web. En waar gingen bijna alle vragen over? Juist over die ene dia. We kunnen in
ons laboratorium aan het soil food web bepalingen doen. Grote vraag voor mij blijft hoe die
gegevens te interpreteren, en vooral, wat kan ik
als ondernemer ermee om het bodemleven te
verbeteren?”
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‘Zorg dat de bodem voor jou werkt’
De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloembollensector. Om die reden start BloembollenVisie een tweede
serie artikelen over dit onderwerp. In deze vierde aflevering legt
DLV-bedrijfsadviseur Jos van Hamont uit hoe belangrijk bodemleven is, en wat ondernemers kunnen doen om hier in te investeren.

de samenwerking met een collega die andere
gewassen teelt. Of neem zelf een ander gewas
op in je bouwplan, zoals gerst. Dat wortelt diep,
waardoor het water goed en snel kan worden
afgevoerd, en levert veel organische stof, wat de
buffercapaciteit van de grond verbetert.”

‘Meer aaltjes betekende
niet meer zieke planten,

Tekst: Arie Dwarswaard
Fotograﬁe: René Faas

E

ind september opende dierentuin Artis
een nieuw paviljoen: Micropia. Geen
traditionele uitstalling van allerlei exotische dieren, maar een heel paviljoen over
de wereld die er wel is, maar wij met het blote oog niet kunnen zien. En die wereld bevindt
zich niet alleen in en om ons heen, maar ook
onder ons. Eén lepel grond bevat meer levende organismen dan dat er mensen op aarde
zijn. Klein van stuk, maar groot in getal, dat
is misschien nog wel de beste omschrijving
van dat bodemleven (zie kader). En als we
het wat meer uiteenrafelen, dan komen we in
die microwereld weer grote en kleine wezens
tegen. Wormen en mollen zijn enorm groot
in vergelijking met protozoën en bacteriën.
Zoals wij in een natuurlijk verband samenleven met andere dieren, planten en andere
organismen, zo speelt zich onder onze voeten
eenzelfde fijnmazig netwerk af, samengevat in
de term bodemleven. En ondanks dat we dat
bodemleven niet of nauwelijks kunnen zien,
zijn we er wel heel afhankelijk van, zo stelt Jos
van Hamont. Hij is senior adviseur aardbeien
en vollegrondsgroenten, en is daarnaast actief
in de biologische teelt. Bodem en bodemleven vormen daarbij zijn specialisme. Onderwerpen die vooral in de gangbare landbouw
op steeds meer interesse kunnen rekenen, zo
ervaart hij. “Wat ik zie is dat agrarische ondernemers anders gaan kijken naar bodemgebonden problemen. Heel lang werd er gereageerd
met een stevige, vaak chemische aanpak van
een bodemprobleem. Los van het feit dat dit
bijna niet meer kan vanwege de huidige regelgeving, is het ook een ingrijpende aanpak. Heel
veel bodemleven gaat dood door chemische
grondontsmetting. En dus komen er steeds
vaker vragen over het aanpakken van bodemgebonden ziekten door een goed bodemleven.”

bodemleven, stelt Van Hamont. “Hou de structuur goed op orde. Een goede structuur helpt
het bodemleven te bevorderen. Dat begint al
met de oogst. Vooral in het najaar gebeurt het
nogal eens dat het product de grond uit moet,
waardoor de structuur het zwaar te verduren
krijgt. Dan bloedt mijn hart. Het duurt jaren
voordat zoiets weer is hersteld. Dus als zich
zoiets een keer heeft voorgedaan, ga dan snel
aan de slag om het te herstellen.” Het tweede aspect dat essentieel is, is organische stof.
Van Hamont werkt zelf in de kop van Limburg,
waar de dekzandgronden niet veel meer dan
1,2% organische stof bevatten. Op veel duinzandgronden waar bloembollen staan is dat
percentage niet veel anders. Om de structuur te
optimaliseren kunnen telers in ieder geval hun
bouwplan verruimen, is zijn advies. “Daar kunnen we echt wat leren van de biologische teelt
die eerder 1:6 dan 1:4 teelt, en soms zelfs 1:8.
Heb je zelf niet voldoende gewassen, zoek dan

integendeel’
Groenbemesters helpen ook, maar daar is wel
het advies om goed na te gaan welk neveneffect die hebben op bepaalde bodemgebonden
ziekten. Compost is een ander alternatief, maar
ook daar wijst Van Hamont op de kwaliteit. Niet
elke compost is even goed.

MINDER AALTJES
Dat een actief en goed functionerend bodemleven ook daadwerkelijk kan helpen om de
kans op ziektes te doen afnemen, heeft Jos
van Hamont zelf ervaren. “Ik ben betrokken
geweest bij een praktijkproef van het Louis
Bolk Instituut. Daarbij werd vastgesteld hoeveel vrijlevende wortelaaltjes (Pratylenchus
penetrans) er in de grond zaten, en hoeveel
schade er in het geteelde gewas was van dat

STRUCTUUR
Om welke grond het ook gaat, structuur is de
basis als het gaat om het stimuleren van het
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Jos van Hamont: ‘Als er geen bodemleven in de grond zit, vindt er ook geen productie plaats van CO2

aaltje. Dit gebeurde op een gangbare kwekerij en op een biologische kwekerij. Wat bleek?
Het aantal aaltjes bij de biologische kweker
lag vele malen hoger dan bij de gangbare kweker, terwijl de schade bij de biologische kweker veel kleiner was. De balans was bij de biologische teler zodanig veel beter, waardoor hij
minder aantasting met wortellesieaaltje in zijn
aardbeien had. Die balans is, net als de structuur, van groot belang. Door intensieve grondbewerking raakt die balans bijvoorbeeld verstoord. Dat verklaart de groeiende interesse
in niet-kerende grondbewerking in binnen- en
buitenland. Ook dat is overigens niet het ideaal, want hoe werk je in zo’n teelt je gewasresten goed onder?”
Om het bodemleven niet chemisch te verstoren, maar specifieke aandoeningen toch aan te
pakken, is er een langzaam maar zeker groeiend aantal bacterie-, aaltjes- en schimmelmiddelen op de markt. Van Hamont: “Onder
andere een fabrikant als Bayer ziet dat de chemische weg niet de enige weg is. De afgelopen
jaren zijn middelen op de markt gekomen van
Bayer, zoals Bio 1020 en recent nog Serenade,
die met schimmels of bacteriën werken. Dat
aantal zal alleen maar toenemen, verwacht ik.”

ADEMHALING
Het belang van bodemleven staat vast, maar
hoe bepaal je als ondernemer de staat van dat
bodemleven? Laboratoria genoeg en meettechnieken zijn er ook legio. Voor Jos van
Hamont is de bepaling van het CO 2-gehalte
een goede en betrouwbare waarde. “Als er geen
bodemleven in een grond zit, vindt er ook geen

Bodemleven per gram
grond en kg per ha
Microﬂora
Bacteriën
Schimmels
Algen

600.000
400.000
100.000

10.080
10.000
139

Microfauna
Protozoën
1.551.000
Nematoden
50.000
Springstaarten
220
Mijten
150
Enchytraeen
20
Duizenpoten
20
Regenwormen
2
Mollen
<1

379
50
6,5
4,4
15
67
4.000
1

productie plaats van CO2. Dus hoe meer CO2
je meet, hoe actiever het bodemleven is. Het is
het beste om dit twee keer per jaar te meten op
een vast moment. Dat levert gegevens op waarmee je wat kunt. Dit gehalte is relatief eenvoudig te meten.”
Hij vindt deze techniek meer van nut dan bijvoorbeeld het maken van een DNA-profiel
van de bodem. “Stel dat daar uitkomt dat een
bepaald organisme heel veel voorkomt, wat
kun je daar als teler dan mee? Krijg je meer
schade, of juist niet? De proef met Pratylenchus penetrans in de aardbeien liet zien dat die
informatie niet voldoende is om iets te zeggen
over de kans op ziekten en plagen. Bovendien
zie ik ook verschillende uitslagen van eenzelfde
onderzoek door twee instanties.”

ZELF WERKEN
Samenvattend stelt Jos van Hamont vast dat
het voor de meeste ondernemers vooral een
kwestie is van iets anders tegen de bodem aan
kijken. “De bodem is geen probleem, maar een
oplossing. Als je kunt zorgen voor een goede
balans, dan gaat de bodem jou helpen. Zorg
dat de bodem voor jou werkt en je krijgt het
uitbetaald, ook al duurt dat iets langer dan we
gewend zijn.”
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De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloembollensector. Om die reden startte BloembollenVisie een tweede serie artikelen over dit onderwerp. In deze vijfde aflevering
Gerard Top, directeur van Van Gent van der Meer Nuyens,
over het groeiend belang van producten die de bodemkwaliteit
bevorderen.
Tekst: Arie Dwarswaard
Fotograﬁe: René Faas

A

ls ergens zichtbaar wordt dat bloembollentelers meer interesse hebben
in producten die de bodemkwaliteit
bevorderen, dan is het wel bij Van Gent van
der Meer Nuyens, kortweg GMN. Het bedrijf,
ontstaan uit fusies in 2000 (Van Gent en Van
der Meer) en 2009 (Nuyens), ‘doet’ steeds
meer in deze groep producten. Van oudsher
waren gewasbeschermingsmiddelen enerzijds en kunstmest anderzijds de twee stevige poten waarop de fundamenten rusten van
de drie oorspronkelijke bedrijven. Inmiddels
zijn ze gefuseerd, werken er 33 medewerkers
en beschikt het bedrijf over vijf vestigingen in
de belangrijkste teeltgebieden. Naast bloembollen is GMN ook actief in de akkerbouw,
vollegrondsgroentes, fruit en openbaar groen.
Binnen GMN brengt anno 2014 de groep producten die de bodemkwaliteit bevordert een
substantieel deel van de omzet in, stelt directeur Gerard Top van GMN vast. “En dat aandeel
groeit nog elk jaar.”

WISSELWERKING
Deze ontwikkeling is goed verklaarbaar, stelt
Gerard Top. “Wij begeleiden de teler en zijn
teelt. Telers streven naar meer productie en
een hoger rendement, maar snappen ook heel
goed dat de bodem niet onuitputtelijk is. Binnen ons bedrijf gaat het niet alleen om chemie, maar om het gehele teeltsysteem. Om die
reden hebben we als centraal thema in ons
bedrijf de slogan ‘Werken aan een weerbaar
teeltsysteem’ geïntroduceerd. Dat beslaat in
feite alle facetten van de bedrijfsvoering, wat je
ook teelt en op welke grond je ook zit.”
Zoals met elke verandering signaleert Top
ook hier koplopers en peloton. “Een aantal
ondernemers is erg in alles wat er op dat terrein gebeurt geïnteresseerd. Een ander deel is
wat meer afwachtend, maar volgt het wel. Datzelfde zien we ook bij onze medewerkers. Een
aantal is heel gedreven en wil alles weten over
weerbare teeltsystemen.”

PROEFTUIN
In een wereld waarin chemische zekerheden
wegvallen (metam-natrium, Actellic, formaline) dienen zich regelmatig bedrijven en perso14 • BLOEMBOLLENVISIE • 31 oktober 2014

nen aan die de ultieme oplossing beweren te
hebben. Een bedrijf als GMN is dan een voor
de hand liggende partij om die oplossing te
laten verkopen. Maar zo werkt het niet, maakt
Gerard Top duidelijk. “Wij willen alleen die producten verkopen waar bij voorkeur al de nodige onderzoeksresultaten van beschikbaar zijn,
en van producenten die een gedegen afdeling
onderzoek en ontwikkeling hebben.

‘Telers streven naar meer
productie en een hoger
rendement, maar snappen
ook heel goed dat de bodem
niet onuitputtelijk is’
Juist bij een opengrondsteelt als bloembollen
is dat niet altijd gemakkelijk. Er zijn nogal wat
variabelen die de werking van meststoffen en
bodemverbeteraars beïnvloeden: is het een
warm of een koud voorjaar, valt er veel of weinig regen, om er maar twee te noemen. Bij chemische gewasbeschermingsmiddelen weet je
dat het rendement honderd procent is, maar
bij veel van de producten die de bodemweerbaarheid en het bodemleven beïnvloeden weet
je dat veel minder zeker. Wat dat betreft is de
bodem nog steeds een black box, ook al weten
we wel veel meer dan pakweg tien jaar geleden.”
Als GMN met een nieuw product aan de slag
wil gaan, dan bouwt het bedrijf heel vaak nog
een tussenstap in: eigen onderzoek. “We hebben met Innoventis een prima proeftuin, waar
we zelf veel onderzoek uitvoeren. De teelt van
bloembollen is nu eenmaal een kapitaalsintensieve teelt, waarbij je de ondernemer niet
onaanvaardbaar veel risico’s kunt laten nemen.
Tegelijkertijd is dit een groeiende markt waar
ondernemers steeds meer van willen weten.
De inzet van nieuwe producten betekent het
nemen van risico’s. Vandaar dat we op onze
proeftuin proeven aanleggen. Ook vragen we
ondernemers om mee te werken aan een proef
op het eigen bedrijf. Omdat we de proeftuin
hebben, komen telers ook steeds meer kijken.

‘De omzet van producten die de bodemweerbaarheid bevorderen neemt elk jaar nog toe’, aldus directeur Gerard Top van GMN

‘Werken aa n een weerbaar teeltsysteem’
Daar liggen echt niet alleen maar vuurproeven, maar ook testen met bijvoorbeeld allerlei
groenbemesters.”

DRONE
De groep producten die GMN voert als het gaat
om weerbare teeltsystemen telt inmiddels een
flink aantal producten van B!oFeed, onderdeel
van Koppert uit Berkel en Rodenrijs, koploper
in de biologische bestrijding van ziekten in plagen in kasteelten als tomaat en paprika. Centraal bij deze producten staat zeewierextract.
“Voor veel telers was het echt de vraag wat zeewierextract in de bodem voor effect heeft. De
elementen N, P en K snappen ze, maar dit is
zo anders. Biostimulatoren zijn het, maar hoe
werkt dat dan? Zeker in open teelten is het
echt een uitdaging om dat uit te proberen. Dat
vraagt lef van de teler en een brede kennis van
onze medewerkers.”

Met het sterk inperken van de mogelijkheden
om metam-natrium toe te passen, neemt de
vraag naar alternatieven snel toe. Voor GMN
reden om samen te werken met Loonbedrijf
Hoogland in een project waarbij biofumigatie
centraal staat. Daarbij is het idee dat ondergewerkte organische stof bij de omzetting naar
andere producten gassen produceren die met
name aaltjes doden. Met deze proef gaan GMN
en Hoogland beoordelen welke effecten de zes
verschillende groenbemesters hebben op de
aaltjespopulaties.
De mestwetgeving maakt het noodzakelijk dat
ondernemers een hoger rendement halen uit
de meststoffen die ze toedienen, waaronder
fosfaat. Leverancier DCM ontwikkelde hiervoor het product Vivifos, dat de opname van
fosfaat door de plant helpt te verbeteren.
Ook is GMN actief als het gaat om de bodemgebonden ziekte Pythium. Vooral in de teelt

van hyacinten kan Pythium voor een flinke
opbrengstderving zorgen. “Voor ons reden
om een Pythiumplatform op te richten, waarin acht telers zitten die bereid zijn om hun
kennis te delen. Want wie kennis deelt, vermenigvuldigt het. Onderdeel van de activiteiten is een proef waarbij we nagaan welk effect
verschillende soorten compost heeft op het al
dan niet optreden van Pythium. Staand in het
veld is niet altijd even goed te zien of er sprake
is van een effect. Met een drone kun je dat wel
goed zien. Voor ons reden om zo’n drone aan te
schaffen. Dat is de meerwaarde van ons bedrijf.
Inmiddels zijn de eerste analyses gemaakt.”

CHEMIE BLIJFT
Werken aan een weerbaar teeltsysteem is een
mooie slogan. Tegelijkertijd maakt Gerard Top
ook duidelijk dat het helemaal zonder chemie
vooralsnog niet kan, althans niet in de bloem-

bollenteelt. “Ook als je als teler werkt aan een
weerbaar teeltsysteem dan houdt chemie zijn
rol. De teler zal de mogelijkheid moeten houden om in bepaalde gevallen toch een correctie
aan te brengen. Het is wat dat betreft niet veel
anders dan bij de mens. Via voedsel is er veel
te doen aan zijn gezondheid, maar soms is dat
toch niet voldoende.”
Directeur Gerard Top verwacht dat de belangstelling voor bodemkwaliteit en –weerbaarheid nog verder zal toenemen in de bloembollensector. En GMN zal daarin niet passief
volgend zijn. “Wij stellen de klant centraal in
zijn teelt. Hij is de bestuurder en daarmee willen wij hem graag helpen. Wat we zien is dat
veel telers minder chemie willen inzetten. Op
die ontwikkeling anticiperen wij. Om die reden
zijn innovatie en ontwikkeling echt een onderdeel van ons bedrijf.”
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‘Elke teelt vraagt aandacht, ook groenbemester’
De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloembollensector. Om die reden startte BloembollenVisie een tweede
serie artikelen over dit onderwerp. In deze zesde aflevering Janjo
de Haan, onderzoeker bodem, water en bemesting van PPO
AGV in Lelystad over zandgronden en bodemverbeteraars.
Tekst: Arie Dwarswaard
Fotograﬁe: René Faas

G

ronden zonder organische stof zijn er
nauwelijks. Misschien op het strand
en in de eerste duinenrij. Maar zodra
zich daar de eerste pionierplanten vestigen,
groeien er wortels in de grond, sterft er blad af
en komt het eerste beetje organische stof in de
grond. Zonder dat materiaal is er geen bodemleven, wordt er geen water vastgelegd, en spoelen voedingsstoffen vrijwel direct uit. Zonder
organische stof wordt het dus heel lastig, stelt
onderzoeker Janjo de Haan, die zich op het
PPO AGV in Lelystad vooral bezighoudt met
bodem, water en bemesting. Organische stof
is een van de rode draden die door zijn onderzoekswerk heen loopt. Menig project kent wel
een component die daarover gaat. Daarbij gaat
het vooral over het op peil houden van organische stof op zandgronden en het gebruik van
organische bodemverbeteraars. Genoeg stof
voor een gesprek.

MYTHES
Om direct maar te beginnen nemen we een
paar lastige misverstanden door. De dalgronden in de Veenkoloniën hebben geen problemen met organische stof, omdat het gehalte
veel hoger ligt dan in de zandgronden in het
westen en zuiden van Nederland. “Niet waar.
Het percentage ligt weliswaar een stuk hoger,
maar het is vooral heel veel dode organische
stof. Als je een hand grond pakt, dan ligt de
organische stof los tussen het zand. Het doet
bijna niks aan vastleggen van water en voedingsstoffen.”
Een ander misverstand: op klei speelt de organischestofproblematiek nauwelijks. “Ook niet
waar. Klei heeft van nature wel meer mogelijkheden om vocht vast te houden en mineralen
te binden, maar we zien bijvoorbeeld op de
relatief jonge zeeklei in Flevoland dat ondernemers zich steeds meer zorgen maken over
de kwaliteit van hun bodem. Het is nu eenmaal een gegeven dat je alleen met meerjarige gewassen zoals grasland je het organischestofgehalte opbouwt, en met de meeste teelten
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uit de akker- en tuinbouw, dus ook de bloembollenteelt, het percentage daalt als je er niets
aan doet.”

‘Hoe actiever je bodemleven
is, hoe meer organische stof
er wordt afgebroken’
En de derde misvatting: bodemleven is goed
voor je gehalte aan organische stof. “Juist hier
zit eigenlijk een rare tegenstelling. Hoe actiever je bodemleven is, hoe meer organische stof
er wordt afgebroken. Dus ook als je een actief
bodemleven hebt, zul je moeten zorgen voor
voldoende aanvoer van verse organische stof.”

NEGATIEVE SPIRAAL
En juist het aanpakken van die daling is op de
zandgronden nog een lastige klus, weet De
Haan. De reden daarvoor ligt voor een belangrijk deel in de mestwetgeving van de afgelopen decennia, gecombineerd met de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in de jaren
ervoor. “Vanaf de jaren zeventig is in de landbouw sterk ingezet op rationalisatie. Meer
opbrengst was vooral te bereiken door het
geven van meer kunstmest. Ziektes die door
extra stikstof ontstonden konden weer gemakkelijk met chemische gewasbeschermingsmiddelen worden aangepakt. De aandacht voor
organische stof nam in die periode logischerwijze af. Er was altijd te corrigeren met kunstmest. Met de komst van de mestwetgeving in
de jaren negentig werd sterk ingezet op minder
bemesten met kunstmest en met organische
mest. Bijsturen met kunstmest kon niet meer,
en compensatie met organische meststoffen
werd eveneens ingeperkt. “Pas in het laatste
Actieplan is er weer meer aandacht voor organische stof. Het lijkt er steeds meer op dat er
een relatie bestaat tussen het mestbeleid en
bodemvruchtbaarheid.”
Juist op de zandgronden in het zuiden en wes-

ten van Nederland is dit proces aan het licht
gekomen. Voor veel ondernemers is het een
lastig te accepteren proces. “Ze ervaren het
als een negatieve spiraal. Ze mogen niet meer
onbeperkt organische mest gebruiken, waardoor het organischestofgehalte afneemt, met
een verdere daling van de opbrengst als gevolg,
en ga zo maar door.” In zijn presentaties laat De
Haan het beeldend zien, door een trappenhuis
van bovenaf te laten zien. Het kan maar één
kant op: omlaag.

AANDACHT
Dat beeld is begrijpelijk, maar niet nodig, vindt
De Haan. “Als je als ondernemer iets wil, dan
kun je ook binnen de huidige regels aan de
slag. Neem je eigen verantwoordelijkheid op
het gebied van organische stof.”
Wie relatief snel effect wil, kan beginnen met
het toedienen van compost. Omdat de fosfaatgift in compost maar voor vijftig procent meetelt, kan de ondernemer veel meer gebruiken
dan van bijvoorbeeld stalmest. De Haan raadt
telers wel aan om goed te letten op de kwaliteit. “De verschillen zijn groot tussen de leveranciers. Bij de een kun je de takjes en dennennaalden nog terugvinden, bij de ander is
de compost een egaal, goed uitgerijpt product.
Ook hier geldt: alle waar naar zijn geld.”
Daarnaast is het raadzaam om het eigen bouwplan nog eens onder de loep te nemen. “Teel
je alleen maar gewassen die organische stof
‘opeten’, dan moet je heel veel moeite doen om
het gehalte op peil te houden. Naast het toedienen van compost kun je ook voor andere
gewassen gaan kiezen, die een bijdrage leveren aan het organischestofgehalte. Dat geldt
bijvoorbeeld voor groenbemesters, maar ook
een graan zoals gerst of tarwe.”
De Haan tekent hierbij nadrukkelijk aan dat
telers bij welke keuze ze ook maken, zo’n teelt
met aandacht moeten doen wil het zin hebben. “Als je dat doet, dan levert zo’n teelt ook
echt wat op. Natuurlijk moet je goed kijken
welke groenbemester je neemt, en wat je er
wel en niet mee bestrijdt, maar wees niet te
risicomijdend. Besef goed dat organische stof
ook wat mag kosten. In een onderzoek op de
zandgrond van Vredepeel zagen we dat de
opbrengst van een perceel met een hoog organischestofgehalte vierhonderd euro meer
opbracht dan een perceel met een laag organischestofgehalte. In mijn grove berekeningen
mag een kilo organische stof tussen de zestig
cent en een euro kosten. Dit betekent dat een
ton compost honderd euro mag kosten en een
ton stalmest dertig euro. En wie gerst gaat telen
in zijn bloembollenplan kan op termijn mogelijk ook meer geld verdienen dan degene die
dat niet doet.”

Janjo de Haan: ‘Doe je niks, dan gaat de kwaliteit van de bodem sluipenderwijs achteruit’
Een andere kijk op het bouwplan zou niet verkeerd zijn, stelt de onderzoeker.”Waarom ga
je niet naar meer regionale bouwplannen,
zelfs met bijvoorbeeld een veehouder. Als je
al die gewassen goed inpast, dan kan het positief werken. Het is wel een kwestie van durven
samenwerken, en dat is niet de natuurlijke neiging van agrarische ondernemers. Het vraagt
wel een cultuuromslag, en het gezamenlijk
besef dat iedereen verantwoordelijk is voor een
goed gehalte aan organische stof.”

NOG GEEN EFFECT
De afgelopen jaren zijn er ook andere producten op de markt gekomen die een positief effect
zouden hebben op het gehalte aan organische
stof. Deze bodemverbeteraars leverden nogal
wat vragen op vanuit met name de akkerbouw.
Voor het Productschap Akkerbouw reden om
aan PPO AGV en het Nederlands Meststoffen
Instituut (NMI) te vragen meerjarig onderzoek
te doen naar een flink aantal van die producten. Het onderzoek ging in 2010 van start met
de bedoeling om er langjarig onderzoek van te
maken. Ondanks de beëindiging van de collectieve financiering is dit project nog voortgezet.

Hoewel nog niet afgerond, kan Janjo de Haan
wel het een en ander zeggen over de resultaten
tot nu toe. “We hebben drie groepen producten bekeken, te weten gipsproducten, houtskool (vaak verkocht onder de naam biochar) en
bodemlevenstimulatoren. Na vier jaar onderzoek zien wij geen betrouwbare verschillen in
opbrengst. De proeven zijn gedaan op uiteenlopende locaties met verschillende gewassen. Er
zijn wel effecten, maar die zijn niet eenduidig en
statistisch gezien onvoldoende betrouwbaar.”
Hij maakt bij deze vaststelling wel een paar kanttekeningen. In de eerste plaats is vier jaar voor
dit type onderzoek niet heel erg lang. “We hebben het eerder gezien bij proeven met compost. De eerste drie jaar zagen we eigenlijk geen
effect. De proef stopte, en pas vier jaar later
onder extreme omstandigheden was er wel een
duidelijk effect te zien. Een ander aspect dat de
resultaten wellicht beïnvloed heeft, is de relatief goede kwaliteit van de percelen. Die lagen
allemaal op proefbedrijven, en dat zijn niet de
slechtste percelen. Ik kan mij voorstellen dat
deze producten op een kwalitatief slecht perceel
wel een effect laten zien. Toch blijf ik er bij dat er
goedkopere manieren zijn om de kwaliteit van

je percelen te verhogen. Dat geldt vooral voor de
houtskoolproducten en voor de bodemlevenstimulerende producten.”

MAAK KEUZES
Zijn opvattingen zijn helder als het gaat om het
op peil houden van het gehalte aan organische
stof op de relatief arme zandgronden. “Elke
ondernemer kan daarin nog heel goed zijn
eigen keuzes maken, maar hij moet er wel in
willen investeren en er werk van willen maken.
Doe je niks, dan gaat de kwaliteit van de bodem
sluipenderwijs achteruit. Misschien is het wel
voor velen een brug te ver, maar als we kijken
naar de opbrengsten van het biologische systeem op proefbedrijf Vredepeel, dan zien we
een toename van twintig procent in veertien
jaar, met een hoge aanvoer van organische stof.
Per jaar is het effect maar klein, maar over een
lange periode is het de moeite waard. Omgekeerd gebeurt dat ook als je niets doet aan je
organische stof. Per jaar valt het nog wel mee,
maar na vijf of tien jaar boer je flink achteruit.
Dat zien we op Vredepeel in het gangbare systeem met lage organischestofaanvoer. Ga nog
maar eens rekenen.”
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‘Fosfaatruimte is veel beter te benutten’
De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloembollensector. Om die reden startte BloembollenVisie een tweede serie artikelen over dit onderwerp. In deze zevende aflevering
legt adviseur vaste planten Henk van den Berg uit hoe ondernemers hun fosfaatruimte beter kunnen benutten.
Tekst: Arie Dwarswaard
Fotograﬁe: René Faas

W

aar onderzettertjes al niet goed voor
zijn. In het gesprek met adviseur
vaste planten Henk van den Berg uit
Noordwijkerhout vormen de vier onderzettertjes de rode draad door zijn verhaal over zijn
ideeën bij bodemvruchtbaarheid en –structuur.
De vier samen staan voor het totale beeld dat
een ondernemer zou moeten hebben als het
om bodem gaat. “In de vasteplantenwereld, en
dat zal in de bloembollenwereld niet anders
zijn, is het voor ondernemers lastig om dat
totaalbeeld te hebben. Ze weten iets van structuur, of juist van bemesting, of van vruchtwisseling, maar het totale overzicht is heel erg lastig.
Als adviseur lukt dat wel beter, maar ook voor
mij valt het niet mee om bij ondernemers dat
totaalbeeld helder te krijgen.”
Henk van den Berg is inmiddels 25 jaar adviseur in de vasteplantenwereld. Hij begon in
1989 bij WLTO Advies, en ging in 2005 zelfstandig verder. Sinds 2003 schrijft hij in BloembollenVisie elke uitgave een artikel over de
teelt van vaste planten. Ook voordat hij adviseur werd bestond zijn wereld uit vaste planten. Veel teeltervaring deed hij op bij P.Th.
Warmerdam, en voor 1989 werkte hij 3,5 jaar
als bemiddelaar bij BSF, Bemiddeling Sierteelt van toen nog Bloemenveiling Flora. In
de afgelopen 25 jaar heeft hij de vasteplantenteelt zien uitgroeien tot een volwaardige activiteit in de Bloembollenstreek. Ook zag hij dat
die teelt niet altijd even vriendelijk is voor de
grond waarop zij plaatsvindt. “Vaste planten
staan vaak veel langer op het land dan tulpen
of hyacinten. Dat betekent dat een teelt zoals
Astilbe veel meer voedsel uit de grond wegtrekt dan voorjaarsbloeiende bolgewassen.
Dat betreft niet alleen stikstof en kali, maar
ook organische stof. Omdat de teelt van vaste
planten vooral een ruilteelt is, maakte dat die
teelt aanvankelijk niet zo erg geliefd bij ondernemers die hun land verhuurden voor vaste
planten. Als een teler na Astilbe met tulpen op
zo’n perceel kwam, dan bleek de opbrengst niet
bepaald zwaar te zijn.”
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SNELLE AFBRAAK
Een van de onderzettertjes gaat over organische stof. De afgelopen jaren heeft Van den
Berg daar veel tijd in gestoken. “Het onderzoek
naar de snelle afbraak op duinzandgronden
van PPO en PRI is ontstaan nadat ik een artikel
in BloembollenVisie 29 in 2004 over dit onderwerp had geschreven, waarin ik de noodklok
luidde over de snelle achteruitgang van organische stof in de Bloembollenstreek. In die periode werd er net volop gewerkt aan de nieuwe
versie van de Meststoffenwet.

‘Elke groenbemester heeft
zijn eigen onverwachte
neveneffecten’
Door te blijven rekenen met twee procent
afbraak kwam er onvoldoende ruimte om de
werkelijke afbraak met organische stof zoals
stalmest en compost te compenseren. Dat
dreigde te gebeuren en daar sloeg ik alarm
over. Tijdens het onderzoek stelde onderzoeker Annette Pronk van PRI inderdaad vast dat
de afbraak soms wel tot tien procent per jaar
kon zijn. Dat had niemand verwacht. Een hogere afbraak betekent ook dat je als teler van vaste planten meer moet doen om het organischestofgehalte op peil te houden.”
Voor Van den Berg betekent dit vooral veel
compost strooien, waar mogelijk aangevuld
met stalmest. Daarbij is het vooral een kwestie van goed rekenen. Niet aan de stikstof, maar
aan de fosfaat. Opnieuw gaat er een onderzettertje omhoog.

FOSFAAT
“Ondernemers denken vaak dat in de Meststoffenwet stikstof het probleem is, maar dat is niet
zo. Met die normen kunnen we goed leven. De
kritische factor is fosfaat. Daar zijn voor heel
veel vaste planten de normen te laag. Ondanks
dat benutten telers hun fosfaatruimte nog niet
altijd maximaal, terwijl dat wel kan. Met als
neveneffect een flinke bijdrage aan de organi-

sche stof. Neem een gewas als Astilbe. De teelt
daarvan levert een fosfaatafvoer op van 93 kg
P per ha. Je mag maar 55 kg zuivere P per ha
strooien. Als je de bodem ziet als een accu,
dan snap je dat die accu op deze manier echt
leegloopt. Dat is niet nodig, als je maar goed
gebruik maakt van de mogelijkheden binnen
de Meststoffenwet. Daarin staat dat de fosfaat
in compost maar voor de helft meetelt. Stel
dat je van de 55 kg fosfaat per ha die je mag
geven je maar 10 kg geeft in minerale vorm
zoals Ammonium Poly Fosfaat (APP). Dat is
een vloeibare fosfaatmeststof die je dicht bij de
wortels kunt aanbrengen. Groot voordeel daarvan is dat de plant die fosfaat snel en gemakkelijk kan opnemen. Blijft er nog aan fosfaatruimte 45 kg over. Die kun je halen uit compost.
Daarbij is mijn advies altijd om bij aankoop van
compost altijd om een analyse vooraf te vragen.
Het fosfaatgehalte kan nu eenmaal uiteenlopen
van twee tot meer dan zeven kilo fosfaat per ton
compost. Stel dat je compost met 4,5 kg fosfaat
koopt, dan mag je twintig ton compost per ha
strooien, omdat de fosfaat maar voor de helft
meetelt. Daardoor strooi je in feite dus 100 kg P,
en daarmee is de onttrekking goed gecompenseerd. Belangrijker is echter om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk fosfaat in compost zit. Gebruik je namelijk compost waar
maar twee kilo fosfaat per ton in zit, dan kun je
binnen dezelfde fosfaatruimte 45 ton compost
per ha gebruiken. Gebruik je de fosfaat volvelds
door bijvoorbeeld tripelsuper te strooien, dan
heb je veertig kg minerale fosfaat per ha nodig,
waardoor je veel minder compost mag toepassen. Er mag dan nog 30 kg fosfaat met de compost worden gegeven. Het fosfaatgehalte van
de compost bepaalt dus de hoeveelheid organische stof die kan worden toegediend binnen
de mestwetgeving. Om nog nauwkeuriger met
dit gegeven om te gaan, kan de bodemscanner goede diensten bewijzen, zo ervaart Van
den Berg de laatste tijd steeds vaker. “Daarmee
breng je heel precies in kaart hoe het percentage organische stof over een perceel is verdeeld. En daar kun je ook nog weer gebruik van
maken bij het strooien van compost. Als er een
stuk is waar het heel laag is, dan mag je daar
veel meer strooien, als je maar op niet meer
dan 55 kg fosfaat per ha gemiddeld komt.”

STRUCTUUR
Een ander zorgpunt is de structuur van de
grond. Daar maakt Van den Berg zich in deze
regio ook steeds meer zorgen om. “Alleen al het
feit dat er hier altijd maar wordt geploegd en
dan ook nog eens tot 60 cm diep. In de mestwetgeving gaan ze uit van maximaal 25 cm. Hoe
dieper je bouwvoor, hoe meer afbraak van je
organische stof. Ploegen is op zich een aardige

bezigheid, maar is alleen maar uitgevonden om
onkruid aan te pakken. Er is niks op tegen om
minder vaak of niet te ploegen. Volsta met het
door de grond halen van een woeler. Eventuele
storende lagen haal je op die manier goed weg.”

GROENBEMESTERS
Eén onderzettertje levert Van den Berg veel
terughoudendheid op. Het gaat over groenbemesters. “Ik wil er al jaren iets over schrijven
in BloembollenVisie, en toch doe ik het elke
keer niet. Die materie is gewoon te complex
om goed uit te leggen. Elke groenbemester
heeft zijn eigen onverwachte neveneffecten.
Grasachtigen zijn altijd vermeerderaars van
Pratylenchus penetrans. Daarnaast zit een
deel van het effect van groenbemesters in de
onderwerking. Als er genoeg groenbemester bovengronds staat krijg je na onderwerking het proces van biofumigatie, waardoor
ook nog eens de nodige bodemziektes doodgaan. Staat er niet genoeg gewas, dan treedt
dat proces niet op. Afrikaantjes zou goed werken op Pratylenchus, maar alleen als er geen
onkruid bij komt, want die onkruiden zijn vaak
wel weer een goede waardplant voor Pratylenchus. En het is gebleken dat Tagetes heel goed
Longidorus vermeerdert. Astilbe is juist voor
dat aaltje extreem gevoelig. Blijft nog over het
praktische punt dat de teelt van vaste planten
een dusdanig groot deel van het jaar beslaat,
dat een groenbemester telen gewoon een jaar
extra landhuur kost. Enig pluspunt van groenbemesters is dat je organischestofgehalte stijgt,
waardoor er meer bodemleven actief wordt,
en daardoor schadedrempels van allerlei ziektes omhoog gaan.”

RUILCARROUSSEL
Om in de Bloembollenstreek de bodemkwaliteit op peil te houden, zullen telers van de
diverse gewassen veel meer met elkaar moeten gaan samenwerken, vindt Van den Berg.
“De fysieke hoeveelheid grond is aan zijn eind.
Er komt geen grond meer bij. We zullen het dus
moeten doen met de hoeveelheid die er nu is.
Dat geldt voor alle gebruikers. Omdat iedereen gebaat is bij een kwalitatief goede grond,
zou je moeten gaan werken met ruilcarroussels. Het bewaken van de bodemkwaliteit staat
daarbij centraal, en is ieders verantwoordelijkheid. Dus niet na mij de zondvloed, maar wat
kan ik doen om het gehalte aan organische stof
op peil te houden? Daarbij zullen bedrijven die
veel van elkaar huren langjarige afspraken met
elkaar moeten maken. Ga maar rond de tafel
zitten.” De vier onderzetters zijn van plaats
gewisseld, zijn omhoog gehouden, zijn over de
hele tafel heen en weer geschoven. Het totale
beeld is helder. De praktijk is aan zet.
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Praktijk aan de slag met pre cies bemesten
De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloembollensector. Om die reden start BloembollenVisie een tweede
serie artikelen over dit onderwerp. In deze achtste aflevering
gluren we bij de buren: aardappeltelers die ervaring opdeden
met nieuwe meststoffen en precies doseren.
Tekst en fotograﬁe: Arie Dwarswaard
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truviet, spuiloog, mestconcentraat. Begrippen die regelmatig klinken tijdens
de afsluitende bijeenkomst van het project Schoon, zuinig en precies bemesten. Donderdag 20 november verzamelen zo’n tachtig
aardappeltelers zich op het bedrijf van aardappelteeltbedrijf Van der Borne in het Noord-Brabantse Reusel om te horen wat zij met de resultaten kunnen van dit door het ministerie van
EZ en de Europese Unie gefinancierde project,
dat door CLM is uitgevoerd in opdracht van de
ZLTO. De akkerbouw is niet de bloembollenteelt, dat klopt. Tegelijkertijd kampt de akkerbouwer met dezelfde problemen als de bloembollenteler waar het gaat om zijn bemesting.
Stikstof en fosfaat kennen een maximum, waar
beide groepen agrarisch ondernemers zich aan
hebben te houden als ze geen boete willen krijgen. Knellen doen ze, ook in de akkerbouw.
Reden voor de ZLTO om via een praktijkproject na te gaan wat er nog wel kan. Daarbij is

niet alleen naar de techniek gekeken, maar
ook naar een aantal relatief nieuwe meststoffen. Erik van Well van CLM legde kort uit welke dat waren en welke herkomst ze hebben.
“Mestconcentraat is een restproduct van de
mestscheiding en bevat relatief veel stikstof en
weinig fosfaat. Struviet is een restproduct van
de waterzuiveringsinstallaties en bevat vooral
veel fosfaat en magnesium.

‘Hebben wij hier van doen
met een sluipmoordenaar?’
Spuiloog ontstaat in de intensieve dierhouderij
bij het schoonmaken van de lucht uit de stallen
door luchtwassers. Dit afvalwater bevat onder
meer stikstof. Het voordeel van deze drie producten is, dat precies bekend is wat de samenstelling is. Bovendien zijn ze in vloeibare vorm
toe te dienen.”

Hans Huijbers: ‘Bodemvruchtbaarheid komt te voet en gaat te paard’
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Projectleider Janny Trouw van de ZLTO legt de
telers uit dat de oorspronkelijke hoofdreden van
het project was om de emissie van meststoffen naar water en lucht terug te dringen. “Aanvankelijk ging het alleen om schoon en zuinig
bemesten, maar later hebben we daar precies
aan toegevoegd. De vijf deelnemende bedrijven
hebben volop kunnen experimenteren met een
aantal nieuwe technieken. Het resultaat mag er
zijn: er worden meer akkerbouwgewassen met
precisieapparatuur bemest.”

TECHNISCH KAN HET
Erik van Well toonde aan dat de keuze voor
deze nieuwe meststoffen de teler nogal wat
financiële ruimte biedt. “Op een gemiddeld
akkerbouwbedrijf van tachtig hectare kost
de standaardbemesting 11.000 euro. Zet een
akkerbouwer mineralenconcentraat in, dan is
hij nog maar 2.200 euro kwijt en heeft hij nog
ruimte om 6.560 kg stikstof uit mineralenconcentraat toe te voegen. Als mineralenconcentraat direct bij de plant terechtkomt neemt de
uitstoot van broeikasgasemissie sterk af. Dat
kan door bijvoorbeeld een rijenbemesting toe
te passen.”
De technieken om preciezer te bemesten zijn
er, zo toonde DLV-adviseur Richard Korver aan.
Hij liet de machines zien die de afgelopen jaren
door deelnemers in het project en loonwerkers al zijn gebruikt. “Die machines zijn overigens niet meer dan een hulpmiddel in een
groter geheel. In feite kan elke teler die op dit
gebied iets wil beginnen met het uitvoeren van
een bodemscan. Daarvoor zijn in ieder geval
twee machines op de markt, waaronder de
Veris Bodemscanner. Beide machines leveren
door intensieve bemonstering van het perceel
heel veel gegevens op over pH, organische stof
en EC. Die gegevens bieden de teler de mogelijkheid om veel plaatsspecifieker iets aan de
bodem toe te voegen. Dat kan mest zijn, maar
ook kalk of organische stof.”
Behalve de bodem kan het ook zinvol zijn om
het gewas te scannen. Ook hiervan zijn verschillende merken verkrijgbaar. “Je kunt in één
werkgang bijvoorbeeld het gewas scannen en
kunstmest strooien. Naast scannen met een
machine die door het perceel rijdt biedt DLV
ook de mogelijkheid om vanuit de lucht opnames te maken.” Korver benadrukte dat de teler
zelf goed moet weten wat nuttig en nodig is.
“De menselijke factor blijft hier altijd essentieel. Als blijkt uit de resultaten dat een gewas er
niet goed bij staat, dan blijft de vraag waar dat
door komt. Is het stikstofgebrek, is het te droog
of zit er in de bodem een storing.”
De gegevens van de bodem- en gewasscan kan
de teler koppelen aan bijvoorbeeld de spaakwielbemester, die tijdens het poten of zaaien

in de rij een vloeibare meststof kan toedienen.
Ook later kan dat nog een keer, bijvoorbeeld bij
het aanaarden van de aardappels. De spaakwielbemester brengt de vloeibare mest op 16
cm diepte in de grond.

MAATWERK
Hans Huijbers, bij ZLTO portefeuillehouder
Duurzaamheid, blikte terug op de ontwikkelingen in het mestbeleid van de afgelopen
25 jaar. “Ik weet nog dat er proeven werden
gedaan bij mais. Hoeveel drijfmest kon daar
per ha op worden uitgereden voordat sprake
was van opbrengstderving. Dat bleek 350 m3 te
zijn. Die tijd ligt al lang achter ons. Nu staan we
voor nieuwe uitdagingen zoals precisiebemesting, om ervoor te zorgen dat er minder stikstof
en fosfaat in het oppervlakte- en grondwater
terechtkomt. Daarbij is de Nitraatrichtlijn uit
Brussel leidend. 50 microgram N per liter, dat
haalt bijna geen enkele sector en grondsoort.
Toch heeft juist dit project laten zien dat er wel
veel kan. Hiermee kunnen we laten zien dat we
het ondiepe grondwater niet verder vervuilen.”
Huijbers liet ook zien dat de landbouw al veel
heeft bereikt binnen de steeds strengere regelgeving van de afgelopen decennia. “Als we 1970
als uitgangspunt nemen en op het indexcijfer
100 stellen, dan zaten we in 1985 met stikstof
op 160 en in 2010 nog op 70. Bij fosfaat was het
indexcijfer in 1985 115 en in 2010 30. Een mooi
resultaat, maar wel met een schaduwkant. Tussen 1988 en 2011 is het organischestofgehalte
over heel Nederland afgenomen van gemiddeld 5% naar gemiddeld 4%. Daardoor is de
bodemvruchtbaarheid verminderd. Hebben
wij hier van doen met een sluipmoordenaar? U
weet net zo goed als ik dat bodemvruchtbaarheid te voet komt en te paard gaat.”
In de afsluitende forumdiscussie gaf deelnemer Jacob van den Borne aan dat hij als akkerbouwer heel goed met de nieuwe technieken
uit de voeten kan, en pleitte ervoor om in de
bodem op bedrijven te gaan meten hoeveel
mineralen er in het diepe grondwater terechtkomen. “Technisch zijn we zo ver, maar is hierover met het ministerie te praten?”
Namens EZ gaf Jacob van Vliet aan dat er over
de regels, die Brussel stelt, regelmatig overleg
plaatsvindt. “De norm uit de Nitraatrichtlijn is
een doelvoorschrift, maar de hoeveelheid mest
die een teler mag gebruiken is een middelvoorschrift. Hij mag zelf bepalen op welke manier
en met welke meststof hij aan de slag gaat.
Meer maatwerk op bedrijfsniveau kan, maar
dat vraagt wel tijd.” Voor Mark Heijmans van
ZLTO reden om Van Vliet de boodschap mee
te geven dat er binnen twee maanden plannen
op dat terrein klaar zijn. De technieken zijn er,
nu is het woord aan het beleid.

Met een spaakwielbemester kan de mest vlak bij de plant worden gebracht
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‘Versmering kan erger zijn dan verdichting’
De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloembollensector. Om die reden startte BloembollenVisie een tweede
serie artikelen over dit onderwerp. In deze negende aflevering
staat de relatie tussen machines en grond centraal. Onderzoeker Bert Vermeulen van Plant Research International uit Wageningen schetst een genuanceerd beeld van bodemverdichting.
Tekst: Arie Dwarswaard
Fotograﬁe: René Faas

akkerbouw ook toepasbaar zal zijn op de grond
waarop bloembollen staan.

e dwingen altijd weer het meeste respect af op de Mechanisatiebeurs: de
zwaarste tractor, de langste rooimachine, de breedste zelfrijdende veldspuit. Menig
bezoeker hoor je denken: ‘Kan het nog groter?
Kan het nog zwaarder?’ En de sceptici beginnen al weer zachtjes te brommen. ‘Daar gaat de
structuur van de grond. Sinds de komst van de
cabines op de tractor is het alleen maar achteruit gegaan. Hoe groter en zwaarder, hoe harder
dat proces gaat.’

Volgens Vermeulen kan bodemverdichting op
alle grondsoorten optreden, maar is de kans
dat het optreedt wel afhankelijk van het type
grond. “Ik verwacht dat op de grove zeezandgronden langs de kust de kans op bodemverdichting door mechanisatie niet zo heel groot
zal zijn. Zeezand heeft ronde korrels, waardoor de pakking niet zo dicht kan worden als
bij ‘scherp’ rivierzand. Op de fijne zandgronden in Noord-Brabant en Drenthe ligt dat al
wat anders. Op klei hangt het sterk af van het
percentage afslibbaar. Vooral de gronden met
een percentage afslibbaar van 15-20% zijn erg
risicovol.”

Z

Het is een logische gedachte, maar het is tegelijkertijd maar de vraag of die gedachte ook
klopt. Juist met het oog op de aanstaande
Mechanisatiebeurs is het goed om onderzoeker Bert Vermeulen van Plant Research International over bodemverdichting en –versmering aan het woord te laten. Vermeulen is al
bijna dertig jaar onderzoeker op onder meer
dit terrein. Zijn carrière startte bij het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen,
tegenwoordig PRI. In al die jaren is er vanuit
het onderzoek interesse geweest in de invloed
van machines en tractoren op de bodem. “Toen
ik begon werkte Udo Perdok bij het IMAG aan
lagedrukberijding. Toen hij hoogleraar grondbewerking werd heb ik dat onderzoek van hem
overgenomen. Er lagen toen op diverse proefboerderijen al proeven met de zogenoemde
rijpadenteelt. Daarbij werd geteeld tussen vaste rijpaden. Een mooie, maar zo bleek al gauw,
ook een hele lastige oplossing, omdat het niet
meeviel telkens weer precies in dezelfde paden
te rijden. Dat is nu met GPS geen probleem
meer.” Vermeulen stelt aan het begin van het
gesprek nadrukkelijk vast vooral onderzoek
te hebben gedaan in de akkerbouw. Gezien
de grootte van de machines en tractoren in de
bloembollenteelt en het feit dat steeds meer
bloembollen bij akkerbouwers worden geteeld
verwacht hij dat een deel van de kennis uit de
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LACHGAS

‘Lachgas heeft een sterk
broeikasgaseffect. Het
is driehonderd keer
schadelijker dan CO2’
De oorzaken van verdichting liggen vaak in
de mechanische hoek. Zware machines met
banden die tot een hoge bandenspanning
opgepompt zijn, spelen hun rol, maar ook de
omstandigheden waaronder op het land wordt
gewerkt. “In een nat najaar treedt bij het rooien
of planten op kleigrond niet zozeer verdichting
als wel versmering op. Dat zijn twee verschillende dingen. Versmering is vervorming van
de grond als deze nagenoeg is verzadigd met
water. De grond kan dan niet dichter worden,
maar verliest door vervorming wel zijn structuur. Bodemverdichting is in een aantal gevallen beter te herstellen dan versmering. Bij jaarlijkse versmering kan de opbrengst tot meer
dan 10% dalen, zo bleek in onderzoek.”

De stelling dat de zwaardere machines automatisch meer kans op verdichting gaven bleek
niet op te gaan; soms waren zelfs lagere bandspanningen nodig omdat tegenwoordig veel
grotere banden worden toegepast. Zo was
de banddruk in het veld van een drijfmesttank uit 1980 230 kPa tegen 140 kPa in 2010.
Daarentegen gaf een maaidorser uit 2010 wel
een hogere banddruk te zien: 160 kPa in 1980
tegen 260 kPa in 2010. Vermeulen tekent hierbij echter aan dat de omstandigheden tijdens
het maaidorsen vaak weer zodanig zijn, dat
die extra druk in de band en op de grond geen
extra verdichting hoeft te geven. “Het maaidorsen vindt vaak in de zomer plaats, en dan lijdt
de ondergrond minder onder zware machines
dan in het najaar.”

Van verdichting is sprake als zich de volgende
zaken in de grond voordoen:
• Onvoldoende gasuitwisseling met de lucht;
• Plasvorming of juist te weinig aanvoer vanuit
de diepere grondlagen;
• Onvoldoende bewortelingsmogelijkheden
omdat de grond te dicht geplakt zit en hard is.
Een verdichte grond leidt tot een niet-optimale gewasgroei, omdat het wortelstelsel te klein
blijft om voldoende water en voedingsstoffen
uit de grond op te nemen en omdat de wortels
vaak langere tijd niet goed functioneren door
zuurstofgebrek. Bodemverdichting leidt ook
tot milieunadelen, zoals een hogere energiebehoefte om de grond weer te bewerken. En de
productie van lachgas, dat ontstaat in een zuurstofarme bodem.
Over dat laatste merkt Vermeulen op dat lachgas (N 2O) een zeer sterk broeikasgaseffect
heeft. Het is driehonderd keer schadelijker
dan CO2. Ondanks de kleine hoeveelheden die
in de bodem ontstaan is het daarom toch een
gas waar terdege rekening mee moet worden
gehouden.”

Niet alleen in de bloembollenteelt, maar eigenlijk in de gehele landbouw roept de inzet van
rubberen tracks geheel tegengestelde reacties
op. Waar de een het gebruik toejuicht, ziet de
ander zijn grond geheel dichttrillen. De onderzoeker ziet meer plussen dan minnen. “De rubberen rups maakt de verdeling van het gewicht
alleen maar groter, waardoor de druk in het
contactvlak met de grond omlaag gaat. Juist
kleigrond heeft veel elasticiteit en kan de trillingen van die rupsbanden goed opvangen. Op
zandgrond is dit onvoldoende onderzocht.” De
enige ervaring die Vermeulen daarmee heeft,
is een onderzoek van lang geleden toen werd
gekeken of de druk en trillingen van stalen
rupsbanden van een Leopard 2 tank van vijftig ton schadelijk waren voor een drainagesysteem dat op 60 cm diepte was aangelegd. Dat
bleek toen niet het geval.

SLUIPEND
De plaats waar verdichting kan optreden kan
sterk uiteenlopen, zo stelt Vermeulen. “De
bouwvoor, die in de akkerbouw vaak niet dieper is dan dertig centimeter, kan wel verdicht
raken in het najaar bij de oogst, maar dat is met
ploegen gevolgd door vorst vaak weer oplosbaar. Wat er in de ondergrond gebeurt, is lastiger te zien, en daardoor een sluipend gevaar.
Het kan heel goed zijn dat een akkerbouwer
er vier jaar niets van merkt, omdat de omstandigheden nog vrij gunstig zijn, en in het vijfde jaar wel met een flink lagere opbrengst te
maken krijgt. Dat komt dan bijvoorbeeld vooral omdat de wortels vanuit de bouwvoor niet
meer goed naar de onderliggende grond kunnen doorgroeien en water opnemen. De schade kan dan zomaar oplopen tot 15%, zo is een
keer in onderzoek aan mais vastgesteld. En dat
was dan niet op klei, maar op een fijnere zandgrond.”

HERSTELLEND VERMOGEN

GEWICHT EN LUCHT
Louter en alleen het gewicht van een tractor
of een machine is niet bepalend als het gaat
om bodemverdichting. Het gaat vooral om
de drukken op en in de bodem, die worden
bepaald door de footprint onder de band, het
gewicht op de band en ook de drukverdeling in
de footprint. Daarbij spelen factoren zoals het
type band, de bandbreedte, de bandenspanning in bar en de banddiameter een rol. Door
de bandenspanning systematisch te verlagen
kan de bodemverdichting afnemen, waardoor

Bert Vermeulen: ‘Bij jaarlijkse versmering kan de opbrengst tot meer dan 10 procent dalen, zo
bleek in onderzoek’

de opbrengst, afhankelijk van het gewas, toeneemt. Als ideale bandenspanningen noemt
hij 0,4 bar bij het planten en zaaien en 0,8 bar
bij het rooien. In de praktijk is 0,8 bar in het
najaar bij oogstmachines geen haalbare kaart
omdat het gewicht op de band zo hoog is dat
zelfs bij toepassing van de grootst mogelijke

banden een hogere bandenspanning nodig is.
In 2010 heeft Vermeulen onderzocht welke
bandspanningen minimaal bij diverse machines uit de akkerbouw en veehouderij moeten
worden toegepast om de gewichten te dragen. Daarbij werden huidige machines vergeleken met hetzelfde type machines uit 1980.

Vermeulen zal de laatste zijn om bodemverdichting te bagatelliseren. Tegelijkertijd wil hij ook
wel enige relativering aanbrengen. “Kleigrond
heeft ook de nodige elasticiteit in zich. Natuurlijk neem je wat je in het najaar doet mee naar
het voorjaar. Maar vooral op kleigrond kan de
vorst ook wel weer voor herstel van de bovengrond zorgen. Waarschijnlijk treedt bij kleigronden ook in de ondergrond enig herstel op door
de zwel en krimp van deze gronden.”
Ten slotte geeft Vermeulen nog enkele adviezen om verdere verdichting van de ondergrond te voorkomen. “Als er een dichte laag in
het proefiel zit die geen problemen geeft, woel
die dan niet los. Het middel is vaak erger dan de
kwaal. Verder kun je denken aan lichtere machines, of de inzet van rubber rupsen. Als je wel
gaat woelen, geef de bodem dan de tijd om aan
te sterken door een extensief gewas zoals graan
of groenbemester te telen.”
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Meerlanden produceert jaa rrond gft-compost
De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloembollensector. Om die reden startte BloembollenVisie een tweede serie artikelen over dit onderwerp. In deze tiende aflevering
gaan we op bezoek bij Meerlanden in Rijsenhout, een bedrijf dat
van afvalophaler omturnde naar producent van gas, warmte en
compost.

ces. Bij die omzetting komt onder meer gas
vrij, dat wij weer gebruiken om ons wagenpark
op te laten rijden. Ook leveren we gas aan het
reguliere net. Afgelopen jaar was dit 2,4 miljoen
m3. Het duurt twee tot drie weken voordat alle
gft-afval in deze ketels is omgezet.”

‘We hebben afgelopen
jaar door Relab Den Haan

Tekst: Arie Dwarswaard
Fotograﬁe: René Faas

D

oor een van de bedrijfshallen van
Meerlanden in Rijsenhout rijdt een
enorme shovel af en aan. Vrachtwagens storten telkens weer nieuw groen afval,
en dat vormt in feite de basis voor compost,
die weer bij menig bloembollenkweker in de
grond terecht komt. Tussen het moment van
storten en het afvoeren van de compost door
handels- en transportbedrijf Otte Lisse zit vier
tot vijf weken.
Verantwoordelijk voor het hele proces is GertJan Klaasse Bos, manager compostering en
vergisting bij Meerlanden. Hij kwam vier jaar
geleden hier werken, na eerst in Wageningen
een master op dit terrein te hebben behaald.
“Toen ik begon werd hier ook volop compost
gemaakt, maar dat gebeurde in de eerste plaats
in de open lucht, waardoor er niet het hele jaar
dezelfde kwaliteit kon worden geleverd, en in
de tweede plaats lag de nadruk meer op de
kwantiteit dan op de kwaliteit. Sinds 2011 is dat
veranderd. Toen is de slag gemaakt van afvalverwerker naar energie producerend bedrijf.

Vergisting
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Het maken van compost speelt daarin een
essentiële rol.”

MAAG
Die omslag leidde tot een hele andere benadering van het composteringsproces, aldus
Klaasse Bos. “We hebben twee nieuwe elementen toegevoegd: in de eerste plaats zijn we van
buiten naar binnen gegaan met het composteringsproces, en in de tweede plaats zijn we het
groene afval gaan scheiden in producten met
veel energie en met weinig energie. Tot de eerste categorie behoort het gft-afval dat afkomstig
is van huishoudens uit dertien gemeentes uit
de omgeving van ons bedrijf. In negen daarvan
halen we zelf het huisvuil op, en in nog eens
drie wordt het gft-afval verzameld bij de VAB
in Voorhout, waar wij het weer vandaan halen.
Ook afval van bloembollenbedrijven kan hier
bij horen, zoals stelen en bollen uit de broeierij. Producten met weinig energie zijn bijvoorbeeld takken en houtsnippers. Het energierijke
materiaal gaat na een reinigingsfase een vergister in. Dit kun je beschouwen als een hele grote
maag, waarin door bacteriën het groene afval
wordt omgezet in digestaat. Dit dient weer als
basis voor het uiteindelijke composteringspro-

Compostering

vier keer de compost
laten bemonsteren op de
aanwezigheid van schimmels,
bacteriën en aaltjes, en al die
keren is er niets gevonden’
Het digestaat vermengt De Meerlanden met
het weinig energierijke groenafval en dat
mengsel komt in een hal met vijf grote, afgesloten sleuven terecht. In deze sleuven wordt van
onderaf warme lucht permanent door de hoop
geblazen, waardoor het composteringsproces
gelijkmatig en permanent verloopt. Omdat het
in een afgesloten ruimte gebeurt is omzetten
niet nodig, zoals dat buiten wel moet omdat de
buitenkant van de hoop meestal kouder is dan
de binnenkant. De temperatuur tijdens dit proces is hoog, aldus Klaasse Bos.
“Tijdens het twee weken durende composteringsproces is de temperatuur in de hoop permanent 60°C of hoger. Dat is hoog genoeg om
eventuele ziekteverwekkers te doden. We heb-

Gert-Jan Klaasse Bos (links) en Tom Otte: ‘Kwaliteit en samenstelling door het jaar heen uniform’
ben afgelopen jaar door Relab Den Haan vier
keer de compost laten bemonsteren op de aanwezigheid van onkruiden, schimmels, bacteriën en aaltjes, en al die keren is er niets gevonden.”
Het composteren kost geen warmte, maar
levert het wel op. Een deel ervan gebruikt
Meerlanden om een nieuwe composthoop
aan de gang te krijgen. Als het composteren
eenmaal in volle gang is, voert Meerlanden de
warmte af om door te leveren aan de naburige kwekerij De Arendshoeve. Ook gebruikt
Meerlanden condenswater dat vrijkomt bij de
warmtewisselaar, in veegmachines en bij het
in de winter pekelen van de wegen met vloeibaar zout.

voordeel ten opzichte van stalmest, omdat dit
nog wel wordt bemonsterd op het moment
van levering. De koper krijgt dan pas achteraf
te horen wat er aan stikstof en fosfaat in zit.”
Door het proces van vergisten en composteren
is het aandeel stabiele organische stof hoger
dan bij andere composteringsprocessen, aldus
Klaasse Bos. “Het materiaal ondergaat in feite
een dubbele behandeling: eerst vergisten en
dan composteren. Dat levert een hoger aandeel stabiele organische stof op.” Otte vult aan:
“En daar zijn vooral telers op de duinzandgronden steeds meer naar op zoek. Ze willen graag

het gehalte aan organische stof op peil houden
en dat is met stalmest lastig. Deze compost is
een prima alternatief.”
Blijft over de vraag van de vervuiling. Compost
is voor sommige ondernemers synoniem met
stenen, plastic en glas. Klaasse Bos: “Voordat
we beginnen met composteren vindt er al een
eerste reiniging plaats. Als het composteringsproces achter de rug is, doen we dat nog een
keer. We garanderen dat de compost minder
dan 0,5 procent verontreiniging exclusief stenen bevat. We werken er hard aan om dat percentage nog verder omlaag te brengen.”

UNIFORME KWALITEIT
Zodra de compost klaar is en onder de productnaam MeerCompost wordt verhandeld,
vervoert Otte Lisse dit naar het eigen bedrijf,
of direct naar met name bloembollen- en vasteplantentelers op de duinzandgronden in
Noord- en Zuid-Holland. Belangrijk voor hen
is het gehalte aan stikstof en fosfaat. Volgens
directeur Tom Otte van het grondbedrijf is
het niet nodig dat telers telkens van een partij
compost van Meerlanden een monster op fosfaat en stikstof nemen. “Omdat er binnen wordt
gecomposteerd is de kwaliteit en samenstelling
door het jaar heen uniform. Aan stikstof bevat
het 7,5 kg per ton en aan fosfaat 3,5 kg per ton
compost. Stikstof telt voor 10 procent mee, fosfaat voor 50 procent. De ondernemer kan met
die gegevens zelf uitrekenen hoeveel fosfaaten stikstofruimte hij nog heeft. Dat is een groot

Een vrachtwagen stort groen afval in de verwerkingshal
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Wim van Haaster: ‘Onwerkbaar’

De belangstelling voor de
bodem neemt snel toe in de
bloembollensector. Om die
reden start BloembollenVisie een tweede serie artikelen
over dit onderwerp. In deze elfde aflevering staat de bodem
als bron van archeologische
vondsten centraal. Adviseur
regio West van LTO Noord
Andries Middag legt uit hoe
weinig zinvol een maximale
grondbewerking tot dertig cm
diepte is.
Tekst: Arie Dwarswaard
Fotograﬁe: René Faas

J

a, Brussel beïnvloedt ons dagelijks leven,
en nee, we staan daar lang niet altijd bij stil.
Als het gaat om het bewerken van grond
gelden beide beweringen. Daar heeft de EU
namelijk regels voor en lang niet elke agrarisch
ondernemer realiseert zich dat. Toch speelt
deze ontwikkeling al meer dan 25 jaar, stelt
Andries Middag, bij LTO Noord adviseur regio
West, en vanuit die functie onder meer betrokken bij onderzoek in de gemeente Teylingen
naar de effecten van grondbewerking op de
bodem als archeologische vindplaats, dat afgelopen zomer is afgerond.

Andries Middag: ‘Grondbewerking tot maximaal 30 cm is te beperkt’

‘Archeologisch onder zoek vaak onnodig’

Vanuit de kring Bloembollenstreek van
LTO Noord is Wim van Haaster uit De Zilk
nauw bij dit onderwerp betrokken. “Ik
ben een paar keer mee geweest naar bijeenkomsten in de gemeente Teylingen
om dit uit te leggen. Bloembollentelers
in de Bloembollenstreek weten hoe het
zit. Tot 2000 bestond de mogelijkheid
om verticale vruchtwisseling toe te passen. Dit betekent dat je tot 60 cm diep
je land omploegde, om zo een schone
teeltlaag boven te krijgen. Met de beperkingen in de mestwetgeving werd dat na
2000 veel lastiger, al zijn er ook nu nog
mogelijkheden om toch extra fosfaat te
mogen geven. Wie diepploegt brengt
schrale grond boven en daar zit, als je
monstert, een Pw-waarde in die meestal
onder de 25 ligt. Voor dergelijke gronden
mag je in plaats van 55 kg 120 kg fosfaat
toedienen.”
Van Haaster heeft de afgelopen jaren
regelmatig overleg gehad met diverse loonwerkers en grondverzetbedrijven in de streek. “Ze hebben een overzicht gemaakt van alle percelen die de
afgelopen jaren zijn omgezand of diepgewoeld. In feite komt het er op neer,
dat op alle percelen waar al jaren bollen staan, de verstoring minstens 80 cm
diep is, en op gedregde percelen zelfs
drie meter. Alle archeologische vondsten
die er in zouden kunnen zitten, zijn er al
lang uit.”
Voor ondernemers is de regeling niet
praktisch, vindt Van Haaster. “Het is
gewoon onwerkbaar. Wie een hoek wil
draineren, zou eerst een vergunning
moeten aanvragen. Dat doet niemand,
en de handhaving vindt ook niet plaats.
Ik heb sterk de indruk dat gemeenten nu
nog geen stappen durven te zetten. We
blijven er echter energie in steken, want
dit werkt niet in de Bloembollenstreek.”

ARCHEOLOGISCH BELEID
De oorsprong van wat Andries Middag het
archeologisch beleid noemt, ligt in 1988 bij de
Europese Unie, waar het besluit valt om monumenten te gaan beschermen. Bodem valt daar
ook onder, omdat daar immers ook sporen van
het verleden in zijn te vinden. Bijna twintig jaar
later zet Nederland dit Europees beleid om in
landelijk beleid, al merken ondernemers daar
dan nog weinig van. Dat verandert in 2010 als
steeds meer gemeenten hun eigen archeologisch beleid dienen in te richten. Veel gemeenten hebben hiervoor niet voldoende kennis
in huis, en vragen hiervoor gespecialiseerde
adviesbureaus. De contouren van dat beleid
beginnen zich af te tekenen: veel gemeenten
nemen het advies van de bureaus over om
grondbewerking tot 30 cm toe te staan.
Wie dieper de grond in wil, bijvoorbeeld om
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funderingen aan te brengen, te draineren, of
om een keer een wat diepere grondbewerking
uit te voeren, moet eigenlijk vooraf een archeologisch onderzoek laten uitvoeren. “Ga er maar
van uit dat dergelijke onderzoeken al snel
enkele duizenden euro’s kosten”, aldus Middag.
In de praktijk wordt er nog weinig op gehandhaafd, en dus blijven boetes uit, maar formeel
is elke ondernemer die dieper dan dertig centimeter de grond in gaat strafbaar. “Een buurman kan de gemeente dwingen om bij bijvoorbeeld nieuwbouw van jouw bedrijf eerst een
archeologisch onderzoek te laten doen.”
Andries Middag, zelf van huis uit planoloog,
kan weinig begrip opbrengen voor deze ontwikkeling, die hij al snel nadat hij bij LTO
Noord aan de slag ging, vaststelde in met name
de Bloembollenstreek. “Van deze agrarische

gebieden is gewoon bekend dat er in de bovenste laag niets te vinden is. Waarom zou je dan
toch zo’n duur onderzoek eisen?”

PILOT TEYLINGEN
Niet alleen in de Bloembollenstreek kregen
beleidsmedewerkers van LTO met dit onderwerp te maken. Ook in andere delen van het
land begon enkele jaren geleden de discussie volop te spelen. Voor LTO reden om in vijf
gemeenten een zogenoemd bodemverstoringsonderzoek uit te laten voeren. Een ervan
betrof de gemeente Teylingen. LTO bood aan
om de gemeente te laten participeren, maar die
gaf aan zelf onderzoek te willen doen. “Dat hebben ze gedaan, met dit verschil dat wij tachtig
monsters hebben genomen en zij twee.” Voor
het nemen van de tachtig monsters op twintig

locaties kreeg LTO alle medewerking van kwekers uit het gebied. Het resultaat was een aantal
meetpunten dat de variatie in deze gemeente
goed weergeeft: van percelen langs de Leidsevaart, op oude zandruggen, in de polders en in
de directe omgeving van de Ruïne van Teylingen. Het doel van het onderzoek was helder:
tot hoever kun je in de gemeente Teylingen de
bodem verstoren zonder schade aan te richten
aan archeologische elementen in de grond. Op
twee meetpunten na bleek dat behoorlijk diep
te zijn: 137 cm. “Dat was het gemiddelde. Er
waren ook meetpunten waar tot drie meter nog
geen verstoring plaats vindt. Dit betreft bijvoorbeeld de percelen langs de Leidsevaart die in de
jaren zestig met de zandzuiger zijn omgezet.”
De diepte van 137 cm is groter dan op de andere proeflocaties waar LTO onderzoek liet doen,

maar dieper dan de door de EU vastgestelde
dertig cm lag het meestal wel. “In twee van de
vier andere gemeenten is het beleid op basis
van dit onderzoek ook daadwerkelijk bijgesteld.

‘In twee van de vier andere
gemeenten is het beleid op
basis van dit onderzoek ook
daadwerkelijk bijgesteld’
De gemeente Teylingen is, net als de ondernemers in het gebied, afgelopen zomer geïnfor-

meerd over de resultaten van het onderzoek.
Zonder resultaat, zo stelt Middag vast. “Teylingen wil ons advies niet overnemen. ‘Als je
zo weinig hebt gevonden, moet je misschien
nog beter zoeken’, is het standpunt. Dat vind ik
teleurstellend, zeker omdat dit onderzoek heel
veel resultaten heeft opgeleverd.”
Toch blijft Andries Middag zich inzetten voor
een aanpassing van de regels. “Op dit moment
ligt het bestemmingsplan Buitengebied ter
inzage. Als LTO zullen wij onze zienswijze geven en we vragen ondernemers om ook
bezwaar te maken. We hopen dat dit voldoende is. Zo niet, dan kunnen we nog naar de Raad
van State. Wij denken dat we voldoende feiten
hebben om dit aan te vechten.”
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‘Ondergronds internet’
De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloembollensector. Om die reden start BloembollenVisie een tweede
serie artikelen over dit onderwerp. In deze twaalfde aflevering is
het woord aan bodemkundige Anne Marie van Dam. ‘Op zich is
bodembeheer niet zo moeilijk.’
Tekst: Arie Dwarswaard
Fotograﬁe: René Faas

H

et was haar eerste baan. Onderzoek
bodem en bemesting op PPO in Lisse. Anne Marie van Dam begon in
december 1997, nadat ze in Wageningen
was afgestudeerd en gepromoveerd. Op een
bemestingsonderwerp dat nog steeds actueel is: de stikstofopname door de zogenoemde vanggewassen. De keuze voor de studie
bodem aan Wageningen Universiteit was een
hele bewuste. “Toen ik vijftien was ging ik werken op de kwekerij van familie, waardoor mijn
interesse in de landbouw al werd gewekt. Toen
ik daarna nog iemand ontmoette die bodemkunde had gedaan, was het voor mij helder: dat
is wat ik wilde.”
In Lisse maakte ze kennis met de bloembollensector. “Vooral de geestgronden intrigeerden
me. Dat zijn uit bodemkundig oogpunt hele
bijzondere gronden als je kijkt naar de grofkorreligheid, de waterbeheersing en het relatief lage organischestofgehalte.” Ze begon in
een tijd dat er nog geen strenge regels waren
voor de bemesting. Stalmest mocht nog vrijwel onbeperkt worden gegeven en ook voor
stikstof golden nog geen regels. Dat veranderde een jaar later, toen het Mineralen Aangifte
Systeem (MINAS) werd ingevoerd. Natuurlijk,
het was nieuw, maar voor de ondernemers was
het geen probleem. Ze pakten het eigenlijk snel
op.”
In 2006 veranderde er echt iets in de bemestingsmogelijkheden. Het gebruiksnormenstelsel werd ingevoerd, waardoor er een maximum
kwam voor stikstof en fosfaat. “Eerder onderzoek naar stikstofbijmestsystemen kon nu worden toegepast. En bij fosfaat werd de discussie
over het nog toepassen van stalmest of andere bronnen van organische stof, zoals compost
alleen maar sterker. Door deze nieuwe mestwetgeving is de wereld voor de land- en tuinbouw behoorlijk op zijn kop gezet. Vooral op de
zandgronden zijn telers eigenlijk gedwongen
om over te schakelen op gft- of groencompost.”
Tijdens de teelt kunnen ook gebreksverschijnselen bij planten ontstaan. Niet door bemes14 • BLOEMBOLLENVISIE • 6 februari 2015

ting, maar wel door een beperkte beschikbaarheid in de bodem. “Dat heb ik altijd erg leuk
gevonden. Een van de onderzoeken die ik daarnaar heb gedaan, betrof een vorm van magnesiumgebrek in lelies, die toentertijd vooral
voorkwam in leliecultivars uit de veredelingskraam van Vletter & Den Haan, vaak aangeduid als Vletterziek.”

COMPLEX
Naast bemesting hield ze zich ook bezig met
de bodem zelf. In de periode 1997-2008, toen
ze op PPO werkte, kwam dat onderwerp steeds
vaker ter sprake in onderzoek en praktijk. Zo
was ze onder meer betrokken bij onderzoek
naar de relatie tussen inundatie en het optreden van Pythium.

‘Door de nieuwe
mestwetgeving is de wereld
voor de land- en tuinbouw
behoorlijk op zijn kop gezet’
Inundatie bleek een prima alternatief voor
chemische grondontsmetting, en toch kon een
teelt van hyacint of krokus na inundatie flink
worden aangetast door Pythium. “Eigenlijk
logisch, want Pythium is een zwakteparasiet,
die pas actief kan worden als andere schimmels er niet zijn. Door gericht de grond te
bemesten met bijvoorbeeld compost bleek dit
effect bij sommige gewassen terug te dringen.”
Het is maar een voorbeeld van de complexe
wereld die bodem is. Want complex is het. “De
helft van alle biodiversiteit zit in de grond. Daar
weten we anno 2015 nog zo weinig van. Ik las
laatst een mooie beeldspraak: hier is sprake
van een compleet ondergronds internet. Tussen planten en het bodemleven in de grond
spelen zich duizenden interacties af, waarvan
we nauwelijks besef hebben. Onlangs is het
gelukt om één bodembacterie geïsoleerd in

een laboratorium op te kweken. Dat werd al
beschouwd als een doorbraak.”
Een voorbeeld van de interactie in de bodem
tussen bodemleven en planten kwam eerder
in deze serie aan de orde: de positieve werking
van mycorrhiza’s op de opname van voedingsstoffen door planten, waaronder fosfaat. “Dat
zou voor bloembollen kunnen werken, omdat
het wortelstelsel van de meeste bolgewassen
relatief beperkt is.”

WEERBAARHEID
Ook het begrip bodemweerbaarheid kwam tijdens haar onderzoekswerk steeds meer in de
belangstelling te staan. “In feite is het heel eenvoudig als het om bodemweerbaarheid gaat:
hoe groter de bodemweerbaarheid, hoe beter
het is. Er zit veel bodemleven in de grond en
hoe groter de variatie daarin, hoe kleiner de
kans is dat een ziekteverwekker de kans krijgt
om zodanig groot te worden dat hij voor problemen zorgt. Dat geldt bijvoorbeeld voor
Pythium, dat zijn kans grijpt als er geen concurrerend bodemleven meer is.”
Juist de geestgronden hebben het op dit punt
echter niet gemakkelijk, zo realiseert ze zich
maar al te goed. “Het gehalte aan organische
stof is laag. Dat maakt juist deze gronden zo
kwetsbaar als het om bodemweerbaarheid
gaat. Het is dus belangrijk om veel te investeren in organische stof op deze gronden. Overigens weten we dat de afbraak van organische
stof op de duinzandgronden hoog is, maar dat
betekent in feite dat er dus veel bodemleven
actief is. De ondernemer moet er dan wel voor
zorgen dat hij voldoende aanvoert. En hoe doe
je dat dan binnen de mestwetgeving? Toedienen van compost is goed, maar ook het opnemen van graan in je bouwplan. Hoewel je een
jaar geen bloembollen kunt telen op zo’n perceel, zorgt het in het jaar erna wel voor een
hogere opbrengst. Wat compost betreft vind ik
het goed om te zien dat er nu compost wordt
geproduceerd die voldoet aan de wensen van
de telers.”

DRIE PUNTEN
In 2008 beëindigde ze haar eerste baan bij PPO
om als zelfstandig ondernemer verder te gaan
met Bodemdienst Van Dam. Vanuit deze positie volgt ze de ontwikkelingen in de bloembollensector nog steeds. Zo was ze actief betrokken
bij het opstellen van de nieuwe Bemestingsadviesbasis, die juni 2013 verscheen.
Als bodemkundige snapt ze dat er veel op ondernemers afkomt in hun bedrijfsvoering.
Bodem en bemesting zijn daar maar een onderdeel van. Toch is het zaak om ook daar de aandacht op te richten. En ingewikkeld hoeft dat

voor haar niet te zijn. Het advies om een profielkuil te graven dat Marleen Zanen van het
Louis Bolk Instituut in de eerste aflevering van
deze serie gaf, deelt ze volledig.

‘Deel de stikstofgift maar,
dat dit werkt is voldoende
bewezen’
“Zo’n kuil laat ook op de duinzandgronden
toch veel zien, bijvoorbeeld de hoogste en de
laagste grondwaterstand. Je kunt ook zien hoe
diep de wortels kunnen komen en dus of er
sprake is van een storende laag. Ik groef eens
een kuil in een veld narcissen en daar kwamen de wortels niet dieper dan 25 cm, terwijl
veertig cm gangbaar is. Je ziet dan ook of een
grond echt te nat is. Dan gaan de wortels er
niet in, met meer kans op opbrengstderving.”
Een ander aspect waar ze op wijst, is ontwatering. “Wie onder natte omstandigheden toch
wil planten, kan zorgen voor een flinke verdichting van de ondergrond. Het gevolg daarvan
kan zijn dat er tot dertig cm boven de grondwaterspiegel nauwelijks zuurstof in de grond zit.
Waar onvoldoende zuurstof zit, kan de bol ook
geen voedingsstoffen opnemen. Het is in zo’n
geval toch echt beter om nog even te wachten
met planten.”
Punt drie is de stikstofgift. “Deel die maar, dat
dit werkt is nu wel voldoende bewezen.” Daarnaast blijft het zaak om te letten op de vruchtwisseling. “Twee jaar achter elkaar eenzelfde
gewas telen is risicovol als het gaat om de ziekteverwekkers. Elk jaar dat je een gewas teelt,
neemt de groei van ziekteverwekkers toe, bijvoorbeeld factor 80. Hoe meer jaren je daarna een ander gewas teelt, hoe meer die factor
weer daalt tot je basisniveau. Teel je eenzelfde
gewas twee jaar achter elkaar, dan kwadrateer
je die factor tot 6400 en duurt het nog veel langer voordat je weer op je basisniveau bent.”
Het klinkt allemaal relatief eenvoudig, realiseert Anne Marie van Dam zich. “Toch is dit de
basis. Is die goed op orde, dan kun je pas gaan
verfijnen. Je kunt wel bacteriepreparaten in de
grond stoppen, maar als je grondbeheer niet
goed op orde is, heeft dat weinig zin.” Ze voegt
er nog wel iets aan toe. “Hoe eenvoudig het
ook allemaal klinkt als het hierover gaat, ik heb
tegelijkertijd diep respect voor de ondernemer
die op zoveel terreinen van zijn bedrijfsvoering
deskundig moet zijn.”
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BODEM

‘Sleutel ligt bij bodemleven’
De interesse in bodem groeit. Een aantal telers is aangesloten bij
de Vereniging Natuurlijk Leven, Natuurlijk Telen. Het gelijknamige praktijknetwerk van zes telers is afgelopen najaar afgerond.
Begeleiders Ton van der Lee en Roelf Havinga geven in deze
laatste aflevering van de serie Bodem hun visie op de toekomst.
‘Ga maar aan de slag en neem er de tijd voor.’

Tekst: Arie Dwarswaard
Fotograﬁe: René Faas

L

oslaten is lastig. Telen is voor een belangrijk deel voortbouwen op zekerheden uit
het verleden. Toch groeit de interesse
bij bloembollentelers om op ecologische wijze te gaan telen. “Als je begint met ecologisch
te telen, merk je al snel dat het ondernemen
een stuk plezieriger wordt. Maar neem wel de
tijd.” Dat stelt Roel Havinga van TEAM Ecosys,
van 2012 tot en met 2014 projectleider van het
praktijknetwerk Natuurlijk Leven, Natuurlijk
Telen. Samen met Ton van der Lee, producent
van hoogwaardige compost, legt hij uit hoe
ecologisch telen werkt. Dat gebeurt na afloop
van een workshop in BolleNoord, die Van der
Lee samen met Wil Braakman voor het derde
jaar organiseert, en waar afgelopen maand telkens zo’n veertig belangstellenden op af kwamen. Essentieel is de totale visie op herstel van
bodemleven in relatie tot biodiversiteit.

BIODIVERSITEIT
Havinga legt uit: “Alles staat of valt met biodiversiteit in plant- en bodemleven. Bij voldoende aantallen en variatie in gewassen en bodemleven heeft de bodem van nature een goede
bodemstructuur, bevat zij voldoende mineralen voor een gezonde en vitale gewasontwikkeling en levert het bodemleven bescherming
tegen ziekten en plagen. De sleutel ligt in een
evenwichtige voeding van het bodemleven, dat
dan zorgt voor optimale voedselvoorziening
van de gewassen. Belangrijk hierbij is zoveel
mogelijk gebruik te maken van natuurlijke
voedingsstoffen en mineralen, bijvoorbeeld uit
melasse, zeewierextracten, visemulsie, mineralenrijke natuurlijke afzettingen als zeewierkalk,
natuurfosfaat, zeezout en gesteenten als bentoniet, zeoliet of lavameel. Een stevige bijdrage
aan bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid
wordt geleverd door biodiverse groenbemesters. Bedenk dat tot de Eerste Wereldoorlog
de stikstof en de fosfaat door het bodemleven
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werd aangeleverd in ruil voor koolstof (suikers)
en worteluitscheidingsproducten van de plant.
Zodra je stikstof, fosfaat en kali alleen als kunstmest toepast, verstoor je deze cyclus.”

DRIE BOUWSTENEN
Wat Havinga en Van der Lee al jaren zien, is dat
de bodem die voor allerlei agrarische teelten
wordt gebruikt, arm is aan bodemleven. Met
kunstmeststoffen lukt het nog steeds om een
acceptabele opbrengst te behalen. Tegelijkertijd neemt het gehalte aan organische stof af
en nemen plant- en bodemziekten, waaronder
stengelaaltjes, toe. “De bodem is uit balans, en
die balans is weer te herstellen”, aldus Havinga.
Drie bouwstenen daarvoor zijn een combinatie van melasse en calciet, compost en biodiverse groenbemester. Havinga: “Melasse bevat
sporenelementen in een zeer verdunde suikeroplossing. Mineralen en suikers zijn voor
planten gemakkelijk opneembaar en leveren
energie om in het voorjaar op te starten. De
kunstmestgiften aan stikstof, fosfor en kali kunnen zo lager zijn en leveren minder verstoring
van het bodemleven. Telers moeten zich goed
realiseren dat het bodemleven zorgt voor de
voeding van de plant. Als dat er dus niet of nauwelijks is, gaat het mis. Het bodemleven levert
stikstof en fosfor aan de plant en krijgt daarvoor in ruil koolstof en uitscheidingsproducten van de plant. De mineralen uit steenmelen,
compost en mest zijn nodig voor de opbouw
van stabiele organische stof.”
Van der Lee vult aan: “Bij compost gaat het niet
alleen maar om organische stof, maar ook om
bodemleven stimulerende micro-organismen.
Dat is goede compost.” Wat groenbemesters
betreft zijn Havinga en Van der Lee duidelijk:
zo gevarieerd mogelijk. “In Nederland kennen
we eigenlijk geen goede mengsels. In Duitsland
zijn die wel te koop. Daar zitten tien tot twaalf
verschillende groenbemesters in. Die variatie is
belangrijk. Zaaizaad is de goedkoopste meststof en zorgt tevens voor een goede bodemstructuur en waterbergend vermogen.”
Havinga noemt deze vorm van landbouw

Roelf Havinga (links) en Ton van der Lee: ‘Alles staat of valt met biodiversiteit in plant- en bodemleven’
eco-agricultuur. Nieuw is het allemaal niet,
benadrukt hij. “In de Verenigde Staten hebben
Albrecht en Reams al vanaf de jaren dertig over
dit onderwerp gepubliceerd.”
Hij stelt nadrukkelijk dat geïnteresseerden er
vooral de tijd voor moeten nemen om er mee
aan de slag te gaan. “Trek er gerust drie tot vijf
jaar voor uit. Dit heeft tijd nodig. Reserveer er
een deel van je land voor en blijf ook op een
deel werken op de vertrouwde manier. Wat ik
in veel gevallen zie, is dat die ondernemers die
hier mee aan de slag gaan, meer plezier krijgen
in het ondernemen. Het wordt er weer leuker
van.”

AAN DE SLAG
De zes leden van het praktijknetwerk zijn in
2012 met deze filosofie aan de slag gegaan. Van
der Lee: “We zijn begonnen met het uitvoeren
van een bodemanalyse volgens het model van
Albrecht. Dat is een analyse die inzicht geeft in
de behoefte aan hoofd- en sporenelementen.
Dat advies is door de deelnemers onverkort
overgenomen.”
Vervolgens zijn de natuurlijke meststoffen
in combinatie met kunstmest naar behoefte
toegevoegd aan de percelen. Na drie maanden waren de eerste effecten al zichtbaar door
een sterkere wortelontwikkeling en een betere bodemstructuur, aldus Van der Lee. “Je ziet

geen plassen meer op het veld en je voelt het
gewoon aan de grond. Die veert meer dan een
paar jaar geleden.”
Deelnemer John Huiberts heeft er zelfs voor
gekozen om nog geïntegreerder te gaan werken. Havinga: “Daarbij vindt er geen kerende
grondbewerking meer plaats en blijft de grond
zoveel mogelijk bedekt met biodiverse groenbemesters en bloemrijke akkerranden. Doordat de grond permanent bedekt blijft, neemt
de onkruidgroei ook af.”
Wat onkruiden betreft, maakt Havinga graag
even een klein uitstapje. Tijdens de workshop
laat hij een tabel zien waarin is aangegeven welke relatie er bestaat tussen specifieke onkruiden en tekorten of overschotten van
bepaalde elementen. “De onkruiden houden
de teler dus een duidelijke spiegel voor. Uit de
tabel blijkt dat de meeste onkruiden duiden op
een serieus calciumtekort in de bodem. Een
goede methode om de onkruiddruk te remmen is door in het najaar of voorjaar zo’n 200
kg/ha snel beschikbare kalk te strooien. Ook is
het zaak om te kijken hoe je de bodem zoveel
mogelijk bedekt houdt met gehakseld stro of
gras. De meest intelligente wijze van aanbrengen van mulch is door een biodiverse groenbemester een aantal keren te hakselen en het
materiaal op het veld te laten liggen. Een kale
grond is niet natuurlijk.”

De meest voor de hand liggende manier om
van het onkruidprobleem af te komen, is een
bestrijding met een chemisch middel. “We zijn
beslist niet tegen de inzet van chemie, maar
pas vooral op voor glyfosaathoudende middelen.

‘De onkruiden houden de
teler een duidelijke spiegel
voor’
Dit zijn systemische middelen, die niet alleen
bovengronds hun werk doen, maar ook in het
bodemleven veel schade kunnen aanrichten.
Bovendien legt glyfosaat hoofd- en sporenelementen voor jaren vast. Dat resulteert in een
hogere ziektegevoeligheid en het bijvoorbeeld
niet uitbulken van bollen in volgende teelten,

Meer informatie over het praktijknetwerk
Natuurlijk Leven, Natuurlijk Telen is te vinden op de website
www.natuurlijkleven-natuurlijktelen.nl

zonder dat de teler zich bewust is van de oorzaak. De deelnemers van het praktijknetwerk
zijn een stuk voorzichtiger geworden met het
inzetten van dit middel. Het gebruik is gemeengoed, maar bedenk wel: dit is gemeen goed.”
Inmiddels is het praktijknetwerk beëindigd.
Volgens Van der Lee en Havinga zijn de resultaten voor de deelnemers duidelijk genoeg om
verder te gaan. “Het is voor hen de afgelopen
jaren behoorlijk spannend geweest, maar ze
hebben gezien dat het werkt.”
Het praktijknetwerk is overgegaan in een
verenging, waar inmiddels 35 bedrijven zich bij
hebben aangesloten. Havinga: “Hierdoor blijft
een netwerk van kennis en ervaringen in stand.
Als er vragen zijn, kunnen wij of andere leden
ze beantwoorden.”
Voor beide mannen is het helder. Ecologische landbouw is de richting die de bloembollensector toekomst geeft. “Het mooie is dat
elke teler zelf kan bepalen hoe hoog hij de lat
legt. Hij zal het eerste jaar al ervaren dat zijn
bodemstructuur verbetert en gewassen het
gemakkelijker doen. Met het sterker worden
van de natuurlijke bodem- en gewasbescherming zullen de opbrengsten en bolkwaliteit
verder verbeteren en zal de toenemende productkwaliteit resulteren in lagere verliezen en
minder uitval tijdens de bewaring.”
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