
Zodra de bodem rust heeft, kom ik in be-
weging. Na vele jaren konden we vanaf het 
bevroren water genieten van ons fraaie 
landschap. Of de vorst goed is voor de bo-
demkwaliteit leest u hieronder.  

Verder in dit nummer nog een terugblik op 
de week van de bodem en een muzikale 
bijdrage vanuit NMI.  

In het volgende nummer  kijken we vooruit 
naar komend jaar. Namens de redactie een 
heel vruchtbaar en dynamisch 2009! 
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De website www.bodemacademie.nl voor-
ziet onder meer in kennis, links, een agenda 
van interessante evenementen en actuele 
informatie. 

In de Nieuwsbrief, die circa vijf keer per jaar 
uitkomt, wordt daarnaast ruimer aandacht 
geschonken aan actuele ontwikkelingen, 
onderzoeksresultaten en opinies. 

De eerste Bodemacademie Nieuwsbrief is 
elektronisch én éénmalig per post verspreid. 
Dit tweede nummer wordt alleen via de 
email verzonden en daarna via de website 
verkrijgbaar.  

Aan– of afmelden bij de Bodemacademie 
Nieuwsbrief kan via www.bodemacademie.nl.  

Week van de bodem succes! 

De Week van de Bodem trok zo’n 3.000 
deelnemers. Naast een debat met minister 
Cramer en stonden dagen van “De Weten-
schap”, “De Bodemgebruiker”(in respectie-
velijk stedelijk en landelijk gebied), “Familie 
en Vrienden” en “Inspiratie en Bezieling” op 
het programma.  

Dit alles met als doel ‘bodem” op een ver-
nieuwende manier op de agenda’s te krij-
gen van bestuurders, beleidsmakers, ge-
bruikers, wetenschappers en andere pro-
fessionals. Voor een verslag: zie 
www.bewustbodemgebruik.nl.  

 

Naast de ambassadeurs van het initiatief, 
hebben nu ook Minister Cramer en Felix 
Rottenberg zich nadrukkelijk met de bodem 
verbonden. In 2009 zal het initiatief worden 
gecontinueerd en er zijn afspraken gemaakt 
voor activiteiten in de komende vijf jaar.  

Verder kunnen voor 2009 al de volgende 
activiteiten worden genoemd. 

Het computermodel NDICEA zal binnen het 
EU-project N-toolbox worden uitgebreid met 
praktijkgerichte tools die nitraatuitspoeling 
verminderen. Vanaf 2010 wordt het model  
toegepast als instrument op praktijkbedrij-
ven.  

Het product “Stikstofhuishouding in beeld 
met behulp van NDICEA” vindt verder haar 
weg richting praktijk, dit voor zowel biologi-
sche als gangbare boeren. 

Organische stof komt in veel projecten aan 
bod. Welke rol vervult organische stof bin-
nen bodemvruchtbaarheid en welke effec-
ten oefenen organische meststoffen uit op 
de lange termijn waarbij ook nieuwe mest-
stoffen als digestaat worden meegenomen.  

Het Proefveld Mest Als Kans in Lelystad 
krijgt opnieuw invulling. Dit unieke proefveld 
dat het meerjareneffect van dertien mest-
soorten laat zien, bestaat nu 9 jaar. Recent 
is bij het proefveld een fraai informatiebord 
geplaatst. 

Kortom: ook in 2009 zullen er volop interes-

sante ontwikkelingen zijn op bodemgebied. 

Via de Bodemacademie zullen we u hiervan 

op de hoogte houden. 



Paul van Oyen breekt lans  

In de Week van de Bodem op de dag van 
Inspiratie en Bezieling op 1 december hield 
organisatiecoach Paul van Oyen in zijn ope-
ningstoespraak een gedreven pleidooi voor 
duurzaamheid bij bodemgebruik: “ Het beleid 
was gericht op maakbaarheid. Dit leverde 
volop vruchten op waar we met volle teugen 
van genoten. Nu lijkt de aarde uitgeput. We 
droomden van een maakbare wereld en we 
maakten complexe systemen om die te be-
heersen. De werkelijkheid is echter anders en 
veel eenvoudiger. De bodem laat zelf zien 
wat hij nodig heeft. Het enige wat nodig is het 
ecologische systeem te beheren. Iedere tuin-
man weet dat en stemt zijn werk daarop af. 
De regels en wetmatigheden die ons vanuit 
Moeder Natuur worden aangereikt zijn zicht-
baar aanwezig. Zij zijn niet door mensen be-
dacht maar liggen verankerd in de natuur zelf. 
Onze ideeën komen en gaan maar de werke-
lijke orde der dingen blijft onveranderd. De 
aarde gaat onvermoeid door met ons te voe-
den. De uitdaging is dat we ons aanpassen 
aan de natuurlijke orde der dingen en niet 
blijven proberen de werkelijkheid naar onze 
hand te zetten. Wie dat doet, droomt, stapelt 
crisis op crisis en zal vroeg of laat met schrik 
wakker worden als blijkt hoe anders de wer-
kelijkheid is”.  

In samenwerking met de provincie Drenthe 

organiseerde het Louis Bolk Instituut de dag 

van de bodemgebruiker in het landelijk ge-

bied. Dat de aandacht voor de bodem groeit 

onder gebruikers bleek uit de meer dan 90 

bezoekers. Tijdens deze dag werden gebrui-

kers geprikkeld om bewuster met de bodem 

om te gaan. “Goede compost ruikt fris” vol-

gens Sjoerd Smits van Hortinova. Wie zijn 

zintuigen gebruikt, komt volgens hem veel te 

weten over de kwaliteit van compost. “Een 

gezonde bodem leeft”, aldus Marleen Zanen,  

onderzoeker duurzaam bodembeheer bij het 

Louis Bolk Instituut. Het bodemleven maakt 

de bodem veerkrachtig en robuust, waardoor 

gewassen minder kwetsbaar zijn. Ze pleit 

voor meer vertrouwen in de eigen waarne-

ming van de bodem. Volgens Marjoleine Ha-

negraaf van het Nutriënten Management In-

stituut is de vuistregel over de afbraaksnel-

heid van organische stof aan herziening toe.  
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Dag van de bodemgebruiker  
in het landelijk gebied  

Nieuwsbrief 

Kunst van het managen  

van organische stof 

Op 27 november 2008 organiseerde LBI in 
samenwerking met de provincie Drenthe 
een ‘Dag van de bodemgebruiker in het lan-
delijk gebied’ in het kader van de landelijke 
week Bewust Bodemgebruik. Vanuit NMI 
hield Marjoleine Hanegraaf een presentatie 
over organische stof. Zij vergeleek het ma-
nagement van organische stof met het com-
poneren van een fuga, zoals we van Bach 
kennen. In een fuga komt hetzelfde muzika-
le patroon steeds terug.  

Iets dergelijks geldt ook voor de organische 
stof uit mest, gewasrest, of compost: het 
afbraakpatroon is steeds hetzelfde. De kunst 
van het managen van organische stof is om 
te beschikken voor voldoende stikstof uit de 
afbraak van organische stof en tegelijkertijd 
de opbouw van organische stof te borgen. 

Meer info: Marjoleine Hanegraaf 

m.c.hanegraaf@NMI-agro.nl  

Ze zoekt daarom naar nieuwe indicatoren 
voor de aard van het organische materiaal in 
de grond. Aandacht voor bodemprocessen is 
geen overbodige luxe, zo blijkt ook uit de pre-
sentatie van Folkert de Vries (Alterra). Aan 
de hand van oude en nieuwe grondmonsters 
liet hij zien dat de afgelopen dertig jaar veel 
van het Drentse veen is verteerd. Het slui-
pende proces van afbraak van organisch ma-
teriaal is vooral een gevolg van ontwatering 
en grondgebruik. Waterschap Hunze en Aa’s 
en de Rijksuniversiteit Groningen reikten 
handvatten aan om het verlies aan veen te 
keren. 

Voor de deelnemers aan de themadag – boe-

ren, beleidsmakers, beheerders, bodemkun-

digen en allerlei andere specialisten – heeft 

de bodem een hoge attentiewaarde. De 

grond onder de voeten bindt én verdeelt de 

aanwezigen. De verschillen en overeenkom-

sten tussen belangengroepen kwamen dui-

delijk aan het licht tijdens de workshops in de 

middag. Meer info: 

www.bewustbodemgebruik.nl/nieuws 



De grondprijzen stijgen de laatste jaren 

sterk. In sommige gebieden wordt al  

€ 60.000 per hectare betaald. Het gevolg is 

dat jonge boeren die een bedrijf starten ho-

ge leningen afsluiten en met hoge kosten 

komen te zitten. Het gevolg is dat gewassen 

die het meeste geld opbrengen ook meer 

worden geteeld. Dit gaat ten koste van ge-

wassen die de bodem verzorgen. Op zavel- 

en kleigronden nemen rooivruchten, knolsel-

derij en winterpeen toe. Tarwe en graszaad 

nemen af. Op zandgrond neemt maïs toe. 

Maïs is een gewas dat de bodem nauwelijks 

verzorgd. Hier gaat dit ten koste van gras 

dat veel meer organische stof aan de bodem 

levert. Deze ontwikkeling speelt niet alleen 

bij grondkopers, maar ook bij pachters. Door 

de nieuwe pachtwet van 2007 mochten be-

staande pachten met 25% worden verhoogd 

en is er bij nieuwe pachtcontracten meer 

ruimte tot hogere pachtprijzen gekomen. De 

Bond van Landpachters heeft een knelpun-

tenlijst overhandigd aan de vaste Kamer-

commisie van Landbouw. Het is nu afwach-

ten of hier iets uit voortvloeit. 

Nieuwe publicatie  
Brochure Bodem en bemesting in de bollenteelt 
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Nieuwsbrief 

Hoge grondprijs verlaagt 

bodemkwaliteit 

Meer en steeds 

zwaardere tractoren 

In de eerste 7 maanden van 2008  zijn 8,5 
procent meer trekkers verkocht dan in de-
zelfde periode van 2007. Theo Vulink van de 
Federatie Agrotechniek zegt in het Agrarisch 
Dagblad: “Hoe zwaarder, hoe liever, zo lijkt 
het”. Deze ontwikkeling is niet onverwacht. 
De trend tot stijgende verkopen is er al 
meerdere jaren.  Zwaardere trekkers bren-
gen meer schade toe aan de bodemstruc-
tuur. Een positieve ontwikkeling lijkt de toe-
name van het gebruik van lage drukbanden. 
Of dit werkelijk een bijdrage levert is nog 
maar de vraag. Lage drukbanden maken het 
ook mogelijk dat er onder omstandigheden 
gereden kan worden die voorheen rijden 
onmogelijk maakten. 

Door onder meer strengere wetgeving rond 

bemesting en gebruik van bestrijdingsmidde-

len en door hogere prijzen van grond, mest-

stoffen en energie staat de Nederlandse bol-

lenteelt voor nieuwe opgaven. Verzorging 

van de bodemkwaliteit komt centraal te 

staan. Bemesting, verzorging van bodem-

kwaliteit en ziektepreventie worden beter op 

elkaar afgestemd. Deze brochure laat zien 

hoe dit kan. Centraal staan de beoordeling 

van de bodemkwaliteit,de beworteling, de 

bodemstructuur,het bodemleven en de pro-

fielopbouw. Verder aandacht voor de bemes-

ting van bollen op verschillende bodemtypen. 

Tenslotte wordt ingegaan op de verschillende 

aspecten rond bodem en bemesting bij bol-

lenteelt op huurland. Dit zowel voor de gang-

bare als de biologische bollenteelt en voor 

teelt op zand-, zavel-en kleigronden.  

De brochure is te bestellen via 

www.louisbolk.nl 



www.bodemacademie.nl  

Agenda  
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Nieuwsbrief 

21 en 22 januari  Biovak 2009 

De tweede editie van de BioVak op 21 en 22 januari in de IJsselhallen in Zwolle heeft als 
thema ‘De waarden van biologische landbouw’. Ook dit jaar zal kennisuitwisseling hoog in 
het vaandel staan. Net als in 2008 kunt u workshops volgen en congressen bijwonen, vindt 
de uitreiking van de Ekoland Innovatieprijs plaats en presenteren uiteenlopende organisa-
ties hun duurzame innovaties. Zie www.biovak.nl  

24 februari  
Cursus bodemclassificatie bij Eijkelkamp in Giesbeek  
 
7 april 2009 
Veldbodemkunde in de praktijk door Eijkelkamp regio Dronten  

Partners van de Bodemacademie 

Voor informatie over partnership van 
de Bodemacademie of advertenties 
neemt u contact op met: 

Leen Janmaat T 0343 523860  

L.janmaat@louisbolk.nl  

Is vorst goed voor de grond?  

Hoewel bijna iedereen het tegendeel be-

weert (zie bijvoorbeeld http://www.agripress.be/start/

artikel/348807/nl) is vorst toch niet goed voor de 

grond. Wat is het geval. Door vorst komen 

er kleine ijsnaaldjes in de grond die dwars 

door verdichte kluiten heengroeien. Wan-

neer het dooit smelten deze  naaldjes en 

komt er lucht in de kluiten. Het gevolg is dat 

in het voorjaar de bovengrond heel kruimelig 

wordt, snel opdroogt en de geploegde onre-

gelmatige bovengrond heel makkelijk tot een 

mooi zaadbed is om te vormen. In deze krui-

melige bovenlaag kan al na enkele dagen 

droog weer goed worden gezaaid. De zaden 

kiemen regelmatig en een mooi gewas is het 

gevolg. Conclusie: vorst is goed voor de 

grond. Het lijkt heel logisch, maar toch is het 

niet waar.We kennen het effect van met een 

snelle frees de grond losmaken. Alle samen-

hang verdwijnt dan uit de bodem en de 

grond zakt na frezen veel dichter ineen dan 

daarvoor. Na veel regenval kan door het 

frezen de grond extra verdichten. Bij vorst 

gebeurt iets overeenkomstigs.  

De grond wordt niet los door de activiteit van 

het bodemleven dat een stabiele losse 

structuur geeft, maar door het als het ware 

mechanisch losmaken van de grond door de 

vorming van ijslensjes. Dat de stabiele struc-

tuur verloren gaat blijkt bijvoorbeeld in een 

nat voorjaar. De bovengrond verspoelt hier-

door en slempt dicht. Vorst  voorafgaand 

aan een nat voorjaar is dus niet gunstig. Een 

bijkomend nadeel van een bevroren bodem 

is dat boeren eerder gaan zaaien, dit als de 

grond nog veel te nat is en daardoor extra 

verdicht. Vorst is goed voor het gewas in-

dien het voorjaar droog blijft, maar niet goed 

voor de bodemkwaliteit.  

Een dicht gewas of een mulchlaag in de win-

ter zijn veel beter voor de grond. De vorst 

gaat minder diep de grond in, de structuur 

wordt minder beschadigd en er vriest minder 

bodemleven dood. Ook hier geeft de natuur 

het voorbeeld. Veelal zijn een gewas of 

mulchlaag in de praktijk niet in te passen. 

 


