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Na de vele regen is het nat buiten, samen met 

een clubje boeren zijn we op bezoek bij een ak-

kerbouwer in de Hoekse Waard. De boer graaft 

met zijn handen in grond, niet op zoek naar pro-

duct, maar om te tonen hoe diep hij komt zonder 

gereedschap. Bijna 60 cm losse grond is de eind-

stand. Dit was me enkele jaren nooit gelukt. Het 

geheim van deze boer zijn de vaste rijpaden en 

onbereden bedden. Voor de overstap naar gps-

sturing via de satelliet liep de bodemkwaliteit lang-

zaam terug en stonden er plassen op het land. De 

plassen zijn verdwenen, diep ploegen is niet meer 

nodig, de gewassen hebben minder mest nodig 

en bestrijding van sclerotinia in de witlofteelt wordt 

afgebouwd. Goed wortelende planten hebben 

minder last van aantastingen luidt de slotconclu-

sie. De techniek in dienst van de bodemvrucht-

baarheid, mooi toch! Is dit boerenverstand of  

boerenduurzaamheid?  

In deze nieuwsbrief vindt u beter onderbouwde 

informatie over duurzaam bodembeheer. Naast 

mineralenbenutting, meer nieuws over bodemle-

ven en ecologische systeemdiensten. Op zoek 

naar wat er allemaal mogelijk is, ofwel: duurzaam 

telen begint bij jou.  

 

Leen Janmaat (LBI) 

 

 

 

Grasklaver en luzerne komen veelvuldig voor in 
biologische akkerbouw rotaties. Met de verkoop 
daarvan worden grote hoeveelheden mineralen 
en organische stof afgevoerd. Waarom zou je dit 
niet rechtstreeks als meststof inzetten? 

Binnen het project “Minder en Anders Bemesten” 
voert het Louis Bolk Instituut een veldexperiment 
uit op het bedrijf van Van Strien in Ens, Noord-
Oost Polder. Het project wordt uitgevoerd in op-
dracht van het ministerie LNV in het kader van 
het Bioconnect Programma. Bij dit experiment is 
vers gemaaide en gekuilde luzerne als meststof 
toegediend in een aardappelgewas. Dit werd 
vergeleken met de toediening van kippenmest, 
rundvee drijfmest aangevuld met vinasse, alles 
met 125 kg N per hectare toegediende stikstof, 

en een controle zonder bemesting, en dit in vier 
herhalingen. 

De verkoopbare opbrengst van de niet-bemeste 
veldjes lag op 32 ton en was significant lager 
dan die van de bemeste veldjes die varieerden 
van 38 ton (kippenmest) tot 42 ton (vroeg toege-
diende luzerne kuil). 

Berekeningen met het stikstofmodel NDICEA 
van de veldjes zonder bemesting tonen een zeer 
goede overeenkomst tussen gemeten niveau N-
mineraal in de bodem en het berekende niveau. 
Op basis van deze goede match kon de afbraak-
snelheid van de luzerne ingeschat worden, en 
die blijkt hoger te zijn dan vooraf gedacht. 
Dit resultaat bevestigt de uitkomsten van de eer-
dere proeven: verse en gekuilde luzerne zijn een 
volwaardig alternatief voor dierlijke mest.   

Geert Jan van der Burgt (LBI) 

 
Meer informatie: 
g.vanderburgt@louisbolk.nl 
www.maaimeststoffen.nl 
www.ndicea.nl 
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Nieuwsbrief 

Algemeen 

In Drenthe start een driejarig project onder de 

naam ‘Beter boeren met biodiversiteit’, gericht op 

bodemkwaliteit en -biodiversiteit voor agrarische 

ondernemers.  

Het betreft een project waarin onderzoek wordt 

verricht en met regelmaat demonstraties van re-

sultaten zullen plaatsvinden. Het project besteedt 

aandacht aan bemesting, ziekten en plagen, bo-

dembewerking, bodemkwaliteit, bodemleven en 

bodembiodiversiteit: ‘hoe sta ik ervoor met mijn 

bedrijf en wat kan ik aanpakken’. Aan de hand van 

juiste maatregelen kunnen deelnemende onderne-

mers bijdragen aan verbetering van de eigen be-

drijfsvoering, maar ook aan de realisering van 

maatschappelijke milieudoelstellingen.  

Meer kennis over het functioneren van de bodem 

levert een duurzamer gebruik en minder milieube-

lasting op. Het is de uitdaging om de bodem haar 

ecosysteemfuncties zo goed mogelijk zelfstandig 

te laten benutten, waardoor het gebruik van mest-

stoffen en gewasbeschermingsmiddelen verder 

kan worden verminderd. Een betere, gezondere 

bodem draagt bij aan waterregulatie, is ook weer-

baarder en helpt tegen de verspreiding van ziek-

ten en plagen.  

 

Doelgroep:  Akkerbouwers in Drenthe, intermedi-

airs landbouw, waterschappen/waterleiding-

maatschappij, rijk, provincie en gemeenten.   

Uitvoering: 2010 - 2013, uitvoering is in handen 

van het Louis Bolk Instituut te Driebergen 

(m.zanen@louisbolk.nl) en HLB Wijster 

(a.wolfs@hlbbv.nl).  

Wat heeft het project telers te bieden? 

− Cursus praktijkmaatregelen duurzaam bo-

dembeheer 

− Metingen van de bodemsituatie op het ei-

gen bedrijf (óók fysisch en qua bodemle-

ven) 

− De mogelijkheid om een (nieuwe) maatre-

gel op het bedrijf uit te testen met deskun-

dige begeleiding vanuit het project 

− Toegang tot kennis vanuit recent 

(praktijkgericht) onderzoek 

− Uitwisseling van kennis en ervaring met 

collega’s uit de regio 

− Optimalisatie van het bedrijf op het gebied 

van bodem-nutriënten-ziekten en plagen, 

bodembiodiversiteit 

Marleen Zanen 

 

Info:: Albert Wolfs, HLB 06-54614353 of  

Marleen Zanen, LBI: m.zanen@louisbolk.nl of  

06-52164042. 

Project in het kort 

Uitgangspunt: Binnen het project wordt gewerkt 

vanuit het idee: goed zijn voor de bodem = goed 

voor een breed pakket aan bodemfuncties = goed 

voor de inkomsten van de ondernemer.     

Doel: Drentse akkerbouwers helpen om de bo-

demkwaliteit en bodembiodiversiteit op hun perce-

len te verbeteren door het bieden van kennis en 

een praktische aanpak. 

 



Kenniscentrum voor duurzaam bodembeheer Nummer 8 p. 3 

Nieuwsbrief 

De benutting van fosfaat op landbouwgrond 

wordt steeds beter. Dat concludeert het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van 

bemestingsgegevens en cijfers over de geoogste 

gewassen. Sinds 1990 is de benutting van fos-

faatbemesting met 60 procent gestegen 

In 2009 bleef een kwart van de fosfaatbemesting 

achter in de bodem, terwijl dit in 1990 bij 55 pro-

cent van de fosfaat uit de mest het geval was. De 

hoeveelheid fosfaat die via kunstmest of dierlijke 

mest wordt aangewend is in dezelfde periode met 

45 procent afgenomen, vooral door het aange-

scherpte mestbeleid. 

In 2009 werd 61 miljoen kilo fosfaat uit dierlijke 

mest aangevoerd op landbouwgrond. Uit kunst-

mest was dit 12 miljoen kilo. Daarmee is de aan-

voer in 2009 vrijwel gelijk aan die van 2008. Bij 

de bemesting met stikstof is een geringe daling te 

zien in 2009. Er werd 342 miljoen kilo stikstof uit 

dierlijke mest aangewend, 1,2 procent minder 

dan in 2008. De stikstofaanwending uit kunstmest 

was met 230 miljoen kilo gelijk aan het gebruik in 

2008. Het kunstmestgebruik is in 2009 43 procent 

lager dan in 1990. Bij stikstof uit dierlijke mest is 

in dezelfde periode een daling van 30 procent te 

zien. 

Bron: ANP, 16 augustus 2010 

 

 

CBS: fosfaat uit mest 

steeds beter benut  

Meer vraag naar 
kalimeststoffen 

 

 

 

De afzet van kalimeststoffen groeit wereldwijd 

weer sterk. Na een record omzet in 2007 zakte de 

afzet in 2009 met 20%. Door de kredietcrisis beslo-

ten veel boeren de kalibemesting uit te stellen. Bij 

kali kan dat, bij stikstof bijvoorbeeld niet. Komend 

jaar zal de kalibemesting met 18% toenemen, de 

fosfaatbemesting met 4,5% en de stikstofbemes-

ting met 1,9%. Zijn bij fosfaat maar twee landen de 

belangrijkste producent (China en Marokko), bij 

kalium gaat het om 5 landen: Canada, Rusland, 

Wit-Rusland, Israël en Duitsland. De kalibemesting 

neemt het snelst toe in China, India en Brazilië. In 

deze landen is de consumptie van vlees, graan en 

oliehoudende zaden de laatste 30 jaar exponenti-

eel gestegen en de productie hiervan vergt onder 

meer kalium. Bij kalium zijn op langere termijn 

geen tekorten te verwachten. Dat is anders bij fos-

faat. Binnen 50 jaar zal fosfaatsituatie totaal veran-

deren.  

Bron: NRC 
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Duurzaam telen begint 
bij jou 

In 2009 is op het Brabantse bedrijf de Vennenhof 

een praktijkproef uitgevoerd met het telen van resi-

duarme aardbeien. Met verschillende behandelin-

gen bleek de teelt van residuarme aardbeien met 

een minimale opbrengstderving mogelijk.  Het ont-

wikkelen van een gezonde bodem met o.a. inzet 

van antagonistische schimmels biedt perspectief 

voor een goede opbrengst met residuarme kwali-

teitsaardbeien en een beperkt middelengebruik.  

Volgens de onderzoekers is het van belang voor 

de aardbeiensector om in gesprek te gaan met 

milieubeweging en retail. Een te sterke sturing op 

residuen en maximaal aantal werkzame stoffen 

kan ongewenste neveneffecten hebben. Zo kan 

een beperkt middelenpakket leiden tot resistentie-

ontwikkeling. Daarnaast is het van belang te be-

spreken welk residuniveau het einddoel is. Het 

meten van residuen kan steeds nauwkeuriger. 

Daardoor bestaat de kans dat bijv door drift op 

onbespoten producten ook sporen van middelen 

worden aangetroffen.  

Door zelf een aantal residumonsters te nemen 

kunnen telers inzicht krijgen in de mogelijke 

residurisico’s van de eigen teeltwijze.  

 

CLM, Laurens Vlaar & Peter Leendertse, 

lvlaar@clm.nl 

 

In de LNV-campagne “Duurzaam Telen begint 

bij Jou” brengen telers uit diverse teelten Good 

Practices voor het voetlicht. Good Practices zijn 

effectieve methoden die de bedrijfsvoering ver-

beteren, de teler geld op kunnen leveren en die 

de belasting van het milieu verbeteren.  

 

Enkele voorbeelden zijn: 

− Gebruik van een beslissingsondersteunend 

systeem 

− Tijdig starten met mechanische onkruidbe-

strijding 

− Kiezen voor een resistent ras 

− Stikstof op maat toedienen 

− Monitoren op aaltjesbesmetting 

− Toepassing inundatie in de vruchtwisseling 

 

De website van de campagne biedt informatie en 

nieuws over de Good Practices in de akkerbouw 

en over de spotlighttelers, en ook over bijeen-

komsten of demonstratiedagen waar Good Prac-

tices te zien zijn. Bovendien dient de website als 

platform waarop geïnteresseerden informatie 

met elkaar kunnen delen. Voor meer info, kijk op 

www.duurzaamtelenbegintbijjou.nl.  

 

 

CLM, DLV Plant, projecten LTO Noord, ZLTO, 

Arvalis en GBE communicatie voeren deze cam-

pagne uit in opdracht van het ministerie van 

LNV.  

 

Meer informatie via Peter Leendertse (CLM, 

projectleider Duurzaam telen begint bij jou),  

pele@clm.nl 

 

 

 

Gezonde bodem maakt 
residuarme aardbei 
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De hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel die 

achterblijft in de bodem, hangt af van de afbraak-

snelheid en binding aan bodemdeeltjes. En van 

het organische stofgehalte van de bodem. De 

concentratie aan middel in de bodem en de giftig-

heid bepalen het risico voor het bodemleven. Om 

inzicht te krijgen in de schadelijke effecten van 

een gewasbeschermingsmiddel op bodemleven, 

slootleven en grondwater heeft CLM de Milieu-

meetlat ontwikkeld. De meetlat is eenvoudig door 

iedereen te raadplegen via de website, door het 

invoeren van middelnaam, organische stofgehal-

te en toepassingstijdstip. Vier keer per jaar wordt 

de Milieumeetlat vernieuwd met recent toegela-

ten middelen. Zo zijn laatst onkruidbestrijdings-

middelen Laudis en Flurostar 200 voor maïs toe-

gevoegd. Schimmelbestrijdingsmiddel Orvego 

voor aardappels is ook meegenomen. In het alge-

meen zijn onkruid- en schimmelbestrijdingsmid-

delen niet zo schadelijk voor het bodemleven. 

Met insecticiden is de kans groter dat ook regen-

wormen dood gaan. Wat is de milieubelasting 

van uw middelenpakket op het bodemleven en 

hoe scoren alternatieven? Kijk op 

www.milieumeetlat.nl 

 

CLM, Anneloes Visser & Erna van der Wal,  

avisser@clm.nl 

Gewasbeschermings- 
middelen en het effect 
op bodemleven 

 

Boek: 'Farmers of Forty 
Centuries'  

Vertaling van het boek 'Farmers of Forty 

Centuries' van Franklin H. King door Sietz 

Leeflang 

In 1911 deed Franklin H. King verslag van zijn 

studie van de landbouw in China, Korea en Ja-

pan in het boek 'Farmers of Forty Centuries'. 

Franklin H. King was een Amerikaanse profes-

sor, grondlegger van de bodemkunde in zijn 

land, die in 1909 China, Korea en Japan be-

zocht en een half jaar lang leven en werken van 

de boeren in die landen bestudeerde. Hij was 

diep onder de indruk van de kennis van deze 

boeren en van hun landbouw die toen al 4.000 

jaar achtereen en zonder onderbreking honder-

den miljoenen van voedsel had voorzien. Het 

geheim van hun succes beschreef hij ook: zij 

brachten de menselijke uitwerpselen en urine 

weer terug naar de akkers die het voedsel 

voortbrachten. Riolen kenden ze niet zodat het 

water in hun rivieren nog gewoon kon worden 

gedronken. 

 

Sietz Leeflang, oprichter van De Kleine Aarde 

en de De Twaalf Ambachten heeft het boek 

vertaald omdat hij de inhoud van groot belang 

vindt voor de wijze waarop wij in de toekomst 

de landbouw in moeten richten.  

Meer info:  

www.detwaalfambachten.nl en  

www.netwerkvlv.nl. 

Foto: Gaiabodem.nl 
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29 september 2010: Cursus bodemclassificatie 
Een eendaagse cursus gegeven door Eijkelkamp te Giessen 
6 oktober: Themadag "Landbouw in de 21ste eeuw",  
Plaats de Vredehorst, Tarthorst 1, Wageningen. Meer info: www.netwerkvlv.nl 
30 november-1 december: Symposium BodemBreed in Lunteren, 
www.symposuiumbodembreed.nl 

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 

Sjef Staps, Jan Bokhorst, Marleen Zanen, Geert jan van der Burgt, Leen Janmaat,  

Rutger Amons (LBI),  Albert Wolfs (HLB),  Anneloes Visser, Erna van der Wal, Peter  

Leendertse en Laurens Vlaar (CLM). 

The Biobased economy: back to earth?   

   

De Nederlandse overheid streeft naar een toenemende inzet van brandstof uit ‘renewable resources’. In 
2030 moet 30% van de energie productie uit zon, wind of biomassa voortkomen. Maar, hoe zit het  
met de ecologische dimensies van de Biobased economy? Wat weten we eigenlijk over de effecten van 
bijproducten zoals Biochar op de bodem?   

Deze vragen stonden centraal tijdens het symposium “The Biobased economy: back to earth?”, 
georganiseerd op 14 september j.l. door de C.T. De Wit Graduate School for Production Ecology en 
Resources Conservation (PE&RC) in Wageningen. De nadruk lag vooral op Biochar (houtskool), een 
bijproduct van de pyrolyse van biomassa. Uit de diverse presentaties bleek dat de kwaliteit van Biochar 
sterk kan variëren, afhankelijk van de biomassa die wordt verbrand en het verbrandingsproces. Qua 
kennis over het product beschikken we nog slechts over een verzameling cases waarbij steeds 
deelaspecten van Biochar werden onderzocht, voornamelijk in potexperimenten. Over de onderliggende 
ecologische mechanismen weten we nog maar weinig, zeker op Nederlandse bodems.  

Biochar heeft b.v. een hoge pH (>8). Bekend is dat kleine pH verschillen kunnen leiden tot grote 
verschillen in de samenstelling van Mycorrhizasoorten. Wat is het effect van Biochar? En hoe is de 
kwaliteit van Biochar te beïnvloeden via b.v. voederregime, temperatuur, etc.? Uit experimenten blijkt 
pyrolyse bij lagere temperaturen Biochar met toxische eigenschappen op te kunnen leveren. Wat is een 
wenselijke kwaliteit in welke situatie? Op termijn zou een standaard voor kwaliteitsbeoordeling van 
Biochar helderheid kunnen verschaffen, maar daarvoor is eerst meer kennis over het product 
noodzakelijk. Daarom start komend najaar een vierjarig project op natuurterrein De Mossel (eigendom 
van Natuurmonumenten), waarbij het effect van Biochar op bodemkwaliteit (o.a. watervasthoudend-
vermogen, pH, nutriëntenbeschikbaarheid) en ecologische interacties zal worden onderzocht.  

Marleen Zanen, LBI 

Agenda 

Colofon 

Partners van de Bodemacademie: 

Meer informatie: Leen Janmaat, Hoofdstraat 24, 3972 LA Driebergen  

T 0343 523860 E l.janmaat@louisbolk.nl  

www.louisbolk.nl  www.clm.nl 


