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Zestig procent van de milieubelasting bij de teelt in 

spillen wordt veroorzaakt door herbicidengebruik. 

Als er gras tussen en eventueel onder de laanbo-

men worden gezaaid voorkomt dit de groei van 

onkruiden, zie foto. Zodoende hoeft - afhankelijk 

van de breedte van de strook - tot 70% van het 

oppervlakte niet bespoten te worden. Naast de 

financiële besparing draagt het ook bij aan het 

behoud van schoon drinkwater. 

Zo groen als gras 

Van Lierop: “De grasstrook zorgt ervoor dat het 

perceel een langere periode met machines be-

gaanbaar blijft. Het voorkomt insporing en dus 

structuurbederf door de zware rooimachines.” Bo-

vendien vormt het afstervende of gemaaide gras 

een bron van organische stof en nutriënten en 

dient het als voedsel voor het bodemleven. Van 

Lierop: “Het stikt nu van de pieren in de grond, 

voorheen – met zwarte grond – zagen wij die niet 

zoveel.” Meer organische stof en bodemleven zor-

gen voor minder verdichting, betere beluchting en 

afwatering. Uiteraard is het verstandig om te kie-

zen voor een langzaam groeiend grasmengsel. 

Een tekort aan water en nutriënten is te ondervan-

gen met fertigatie, zoals van Lierop doet. “Ik onder-

vind nauwelijks of geen groeireductie. 

Dit vanwege de irrigatie van water en nutriënten. Ik 

denk dat het allemaal wel meevalt.” 

Maatschappelijk draagvlak 

Van Lierop: “Omwonenden vertellen mij regelmatig 

dat de kwekerij nu mooier oogt dan voorheen. Zij 

zien mij nu ook minder met de spuit in de weer wat 

het maatschappelijk draagvlak van de burgers voor 

boomkwekerijen vergroot. Dit vind ik minstens zo 

belangrijk als de financiële winst.” 

(vervolg op volgende pagina) 

Vroeger was het algemeen toegepaste herbicide 
Atrazin een belangrijke killer van regenwormen. 
Nu zijn de herbiciden in maïs minder agressief, 
maar het kan nog beter: schoffelen. Ook in de 
fruitteelt kunnen de “pieren” het beter hebben door 

minder herbicide en meer gras. 

Het klimaatvraagstuk is actueel en zet aan tot 
creatieve ideeën. Biochar en Olivijn worden  vaak 
genoemd. Beide worden in deze nieuwsbrief kri-

tisch onder de loupe genomen. 

Ten slotte in deze nieuwsbrief een pleidooi om 
veel aandacht aan mestbeheer en bodemkwaliteit 
te besteden om toekomstige problemen rond 

VTEC en EHEC te voorkomen. 

Veel leesplezier! 

Jan Bokhorst (LBI) 

J.bokhorst@louisbolk.nl 

Grasstroken in boomteelt, 

meer dan alleen groen. 

Zeventig procent reductie op het herbicidenge-

bruik, meer bodemleven en tevreden omwonen-

den. Dit blijkt o.a. uit een veldproef met grasstro-

ken bij boomkweker van Lierop uit Soerendonk. 

Samen met DLV plant, PPO Bomen en CLM zette 

hij de proef op en ontving daarvoor een bijdrage uit 

de innovatiepot van het project ‘Schoon Water voor 

Brabant’. Wat zijn de voordelen van het gras tus-

sen de bomen?  

Grasstroken van 3 verschillende mengsels tussen spillen van 
boomkweker van Lierop. 
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Nieuwe Schoon Water maatregelen in 2011 

In 2011 worden met ondersteuning van ‘Schoon 
Water voor Brabant’ nieuwe maatregelen getest 
zoals aanvulling van tekorten aan sporenelemen-
ten, toepassen van organische en langzaam vrij-
komende meststoffen. Op de nieuw aan te planten 
percelen wordt er gewerkt met fosfaatarme groen-
compost en worden grasmengsels, waardoor mi-

croclover is gemengd, ingezaaid. 

Schoon Water voor Brabant 

Is een stimuleringsproject van de Provincie Noord-
Brabant, Brabant Water, Zuidelijke Land- en Tuin-
bouw Organisatie (ZLTO), Overlegplatform Duin-
boeren, Waterschappen Aa en Maas, De Dom-

mel, Brabantse Delta en Rivierenland. 

CLM, DLV Plant, Eco Consult, ClimateChanCe, 
PRI en PPO verzorgen de uitvoering van het pro-

ject. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: 

Jenneke van Vliet (CLM): T 0345-470753 

Nu er meer CO2 in de atmosfeer komt gaan er 
stemmen op om olivijn  in de landbouw toe te pas-
sen. Olivijn kan kalk vervangen en komt over de 
hele wereld als stollingsgesteente in zeer grote 
hoeveelheden voor. Emeritus professor R. Schui-
ling is een groot pleitbezorger van het grootschalig 

toepassen van olivijn.  

Ondanks veel publiciteit van zijn kant wordt de 

methode niet opgepakt.  

Toepassing lijkt geen perspectief te hebben van-

wege:  

• Hoge transportkosten en CO2-emissie. Schui-

ling noemt 300 km als maximum (in de Neder-

landse situatie halen we dat bijvoorbeeld niet) 

• Structuurbederf door veel magnesium aan het 

adsorptiecomplex. Magnesium komt vrij bij 

verwering. 

• Te hoge nikkelgehalten in grond en gewas om-

dat olivijn vaak nikkel bevat. 

• Toenemende behoefte aan dure kaliummest-

stoffen; nodig omdat kalium met het magnesi-

um uit het nikkel concurreert. 

• Onzekerheid over het gedrag van de extra CO2 

die in de oceanen komt. Is die vastlegging aan 
calcium wel snel genoeg om bijvoorbeeld de 
komende eeuw een rol te spelen bij CO2-

vastlegging? 

Jan Bokhorst (LBI) 

j.bokhorst@louisbolk.nl 

Geen perspectieven voor 

Olivijn als klimaatredder  

Schoffelen nieuwe stijl spaart 
bodemleven en het gewas  

De verwering van calcium- en magnesiumsilicaten 

is in de geschiedenis het belangrijkste mechanis-

me geweest waarmee koolzuur uit de atmosfeer 

verdween. Olivijn is wat dit betreft een belangrijk 

silicaat. Het mechanisme is vrij eenvoudig: 

Mg2SiO4 + 4 CO2 + 4 H2O        

2 Mg2+ + 4 HCO3-  + H4SiO4 

Olivijn bindt koolzuur (CO2) en zet die om in bicar-

bonaat (HCO3-). Dit bicarbonaat spoelt uit en komt 

in de oceaan. In de oceaan wordt het bicarbonaat 

vastgelegd aan calcium en bezinkt als kalk. Kalk-

gesteentes over de hele wereld zijn zo ontstaan, 

dus ook de kalkrotsen in Ardennen, Alpen en Do-

lomieten die je in de vakantie ziet. Wanneer dit 

proces niet optrad zou het koolzuurgehalte van de 

atmosfeer aanzienlijk hoger zijn.  

 

Op donderdag 9 juni vond er in Oss een grote 

Schoon Water demonstratiebijeenkomst plaats 

voor agrariërs, loonwerkers en handelaren in ge-

wasbescherming. Op deze dag zijn maar liefst 15 

gewasbeschermingstechnieken gedemonstreerd 

die effectief zijn en de milieubelasting voor water 

verminderen, van specifiek tot breed toepasbaar. 

Naast allerhande innovatieve spuittechnieken was 

er veel aandacht voor mechanische onkruidbestrij-

ding zoals de Rosko-schoffel, treffler-eg, vinger-

wieders, Brutus de onkruidfrees en wiedeg. Ri-

chard Korver (DLV Plant) brak een lans voor het 

schoffelen nieuwe stijl: “Verbeteringen in eg- en 

schoffelapparatuur in combinatie met GPS- of 

camerasturing maakt schoffelen net zo effectief 

als spuiten en het spaart bodemleven en het ge-

was”.  

(vervolg op volgende pagina) 
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Biochar: een schijnoplossing? 

Kijk voor een filmpje van de dag op  

www.schoon-water.nl 

Volg Schoon Water voor Brabant op twitter: 

@overSchoonWater of  

http://twitter.com/#!/overSchoonWater 

Voor meer info: Hanneke Oosterbaan (CLM), 

0345-470745 of hoosterbaan@clm.nl  

Er is veel aandacht voor Biochar: de bodemver-
beteraar die bovendien koolstof vastlegt in de 
bodem. Of andersom. Is het nu een goed idee 

om daar veel onderzoeksgeld voor in te zetten? 

Dat is zeer de vraag, en dat zal ik met twee ar-
gumenten onderbouwen. 
In Nederland hebben we fantastische gronden: 
de esgronden. Gedurende honderden jaren is 
daar organische stof aangevoerd. Daardoor zijn 
die gronden nu over een grote diepte zeer hu-
meus en zijn ze landbouwkundig bezien zeer 
waardevol. Stel, we proberen in twee jaar tijd 
van een ontginningsgrond een esgrond te ma-
ken door compost toe te voeren. Veel, heel veel 
compost. Het experiment is, voor zover ik weet, 
nooit uitgevoerd, maar over de uitkomst maak ik 
me geen illusies. Dat wordt geen perceel met de 

kwaliteit van een esgrond. 

Een van de argumenten om biochar in de grond 

te stoppen is vergelijkbaar met het esgrond-

betoog. Ergens in de Amazone zijn prachtige 

bodems, ontstaan gedurende honderden jaren 

van specifiek gebruik. Dat gaan we dan hier imi-

teren met veel biochar.  

In een maisperceel kwamen de verschillende machines in actie.  Mechanische onkruidbestrijding met GPS maakt de bewerking een 

stuk nauwkeuriger.  

Leuke gedachte, maar werkt het echt zo? Ik denk 
het niet, maar dat kan uitgezocht worden. Een 
meerjarig onderzoek op kleine schaal, gericht op 
bodemkwaliteit in breedste zijn is dan op zijn 

plaats. 

Dan is er nog een ander argument. 

Biochar is het resultaat van een behoorlijk inge-

wikkeld productieproces. Het komt uit een speci-

aal soort verbrandingsoven waarbij een gecontro-

leerde, gedeeltelijke verbranding plaatsvindt. 

Koolstofvastlegging in de grond moet dan afge-

wogen worden tegen het totale ‘CO2-rendement’ 

van die operatie. Ik denk dat die afweging nega-

tief uitvalt. Aanvoer, productie van biochar, distri-

butie, in de grond stoppen: het kost allemaal 

energie = CO2. Direct verbanden van bij voor-

beeld houtsnippers in een centrale levert een 

directe CO2-winst op in de vorm van uitgespaar-

de fossiele brandstof. Dit rendement zou wel 

eens hoger kunnen zijn dan de omweg via bio-

char in de grond. De CO2-balans kan in een een-

voudige literatuurstudie uitgezocht worden.  

(vervolg op volgende pagina) 
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Wanneer er problemen zijn, zijn die door analyses 

van de producten (vlees, rauw gegeten groenten) 

eigenlijk niet op te sporen. Dit komt omdat een 

zeer klein aantal bacteriën (ca. 10) al een ernstige 

infectie kan veroorzaken. Het is zoeken naar een 

speld in een hooiberg. Bij het taugébedrijf in Duits-

land, dat waarschijnlijk een belangrijke besmet-

tingsbron was, gaven 40 analyses geen besmet-

ting aan. EHEC- en VTEC-problemen zijn bekend 

sinds ca. 1980 en het probleem is sindsdien groter 

geworden. Niet gebruiken van dierlijke mest op 

vers gegeten groenten kan natuurlijk een oplossing 

zijn. Composteren van de mest is ook een moge-

lijkheid. Een temperatuur van 60oC enkele dagen 

is afdoende. Praktisch is dit echter heel moeilijk te 

verwezenlijken. Composteren mag alleen in lucht-

dichte ruimte met ammoniakopvang en de vaste 

mest die dan geproduceerd wordt bevat veel fos-

faat en weinig werkzame stikstof en is voor veel 

verse groenten minder geschikt. Onderzoek van 

de WUR in samenwerking met het LBI toonde aan 

dat bij een hogere bodemkwaliteit  VTEC O104 

sneller gedood wordt. 

In de VS is gebruik van verse dierlijke mest vanwe-

ge besmettingsgevaar bij rauw gegeten groenten 

verboden. Het is wellicht raadzaam om dit in Ne-

derland te overwegen. Dit vraagt een heroverwe-

ging van bemestingsstrategieën in relatie tot wet- 

en regelgeving.  

Jan Bolkhorst (LBI) 

j.bokhorst@louisbolk.nl 

 
Kortom: een klein 
meerjarig veldex-
periment gericht 
op bodemkwaliteit 
en een bureaustu-
die naar de CO2-
balans: daar kunt 

u mij voor bellen. 

Trouwens, ook 
voor het uitrekenen van de meerwaarde van het 
toevoegen van organische stof aan akkerbouw-
gronden ten opzichte van verbranding of vergis-

ting. 

Geert-Jan van der Burgt (LBI) 
Onderzoeker Bodem en Bemesting 

g.vanderburgt@louisbolk.nl 

 

EHEC en VTEC: overweeg 

stopzetten toepassing  

dierlijke mest aan rauw  

gegeten groenten  

In Nederland komt EHEC 

(EnteroHaemorrhagische Escherigia Coli) bijna 

niet voor. Anders is dat met VTEC  O157 

(Verocytotoxigenic E. Coli). Dit is de zogenaamde 

hamburgerziekte. De ziekteverschijnselen door 

VTEC zijn vergelijkbaar met die door EHEC, maar 

deze ziekte treft meer kinderen onder de 5 jaar. De 

bacteriën van EHEC en VTEC ontstaan in de dar-

men van dieren en kunnen zich na uitscheiding 

niet meer vermenigvuldigen en sterven geleidelijk 

aan af. VTEC O157 komt voor bij melkvee (13% 

van alle melkvee), rosé kalveren (40%) en verder 

beperkt bij witvleeskalveren, kippen, varkens en 

schapen. Oriënterend onderzoek geeft aan dat de 

besmetting ook bij biologische mest voor kan ko-

men. Per jaar zijn er in Nederland ca 2000 infec-

ties door VTEC O157.   
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5 juli 2011: Masterclass “Bodem, een vaste basis voor akkerbouw” 

Inleiding van Udo Prins, Louis Bolk Instituut en Sander Bernaerts, DLV Plant.  

7 september 2011: Cursus bodemclassificatie Een eendaagse cursus om bodems te kunnen 

benoemen.  

17 tot 22 september 2011: Soil Science in a changing world. Internationale conferentie in Wa-

geningen. De bodem in relatie tot klimaat, voedselzekerheid en watervoorziening.  

Voor meer informatie over de agenda, zie www.bodemacademie.nl 

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 

Sjef Staps, Jan Bokhorst, Geert jan van der Burgt, Rutger Amons (red.) (LBI),  Anneloes Visser, 

Hanneke Oosterbaan en Jenneke van Vliet (CLM).  

Agenda 

Colofon 

Partners van de Bodemacademie: 

Meer informatie:  

Louis Bolk Instituut, Rutger Amons, Hoofdstraat 24, 3972 LA Driebergen  

www.louisbolk.nl  www.clm.nl 

Bloeiend Bedrijf staat voor een landbouwbedrijf dat tegen 

een stootje kan. 

De natuur kan daar een belangrijk steentje aan bijdragen. 

Zo verzorgt bodemleven een vruchtbare bodem en helpen 

natuurlijke vijanden bij het bestrijden van plagen en ziek-

ten.  

Zomaar een opmerking van een van de deelnemers naar 

aanleiding van vangsten in valletjes:  

“Ik heb nooit geweten dat er zo veel rondkroop en vloog op mijn akker, en de meeste beestjes zijn nog 

nuttig ook. Nu begrijp ik ook wat al die vogels hier doen. Daar wil ik met mijn gewasbescherming rekening 

mee houden.”  

Zie verder: www.bloeiendbedrijf.nl 

 

Bloeiend bedrijf: 300 akkerbouwers werken samen 

aan nuttige akkerranden 


