
Een vernieuwde website, een nieuwe 

Nieuwsbrief, hetzelfde gezicht 

De Bodemacademie is het centrale informa-
tiepunt voor kennis, advies en training op 
het gebied van duurzaam bodembeheer in 
de land- en tuinbouw. De website is sinds 
kort vernieuwd. En nu is er ook de eerste 
Bodemacademie Nieuwsbrief! 

Duurzaam bodembeheer komt steeds na-
drukkelijker in de belangstelling. Ontwikke-
lingen als de achteruitgang van bodemstruc-
tuur en organische stofgehalten, wetgeving 
die het noodzakelijk maakt met minder mest 
toch goede opbrengsten te krijgen en eisen 
op het gebied van biodiversiteit spelen daar-
bij een belangrijke rol. 

Kennis over duurzaam bodembeheer is 
daarom van steeds groter belang.  

De Bodemacademie wil hierin een centrale, 
ondersteunende rol spelen. Dit door: 

• het beschikbaar stellen van actuele ken-
nis over bodem, biodiversiteit en duur-
zaam bodembeheer; 

• het aanbieden van instrumenten en pro-
ducten voor duurzaam bodembeheer; 

• het informeren over en bijdragen 
aan beleid en stimuleren van het pu-
blieksdebat rond duurzaam bodembe-
heer. 

Redactioneel  

Op het erf van Gert Jan van Dongen te Zee-

wolde verzamelden zich op 30 juni jl. 80 on-

dernemers om zich te verdiepen in de bo-

dem. Tijdens het ochtendprogramma pre-

senteerden BLGG, Koch Bodemtechniek en 

Soil Tech-solutions hun bodemanalyses van 

het monster afkomstig uit het proefveld. 

In de middag trokken de deelnemers het 

veld in om de profielkuilen en effecten van 

diepe grondbewerking met eigen ogen te 

aanschouwen. De conclusie: diepploegen 

kan veel schade aanrichten, zeker als de 

omstandigheden niet optimaal zijn.  

De kwaliteit van de bodem kan ook door 

aanvoer van organische stof worden verbe-

terd. Sjoerd Smits van HortiNova liet deelne-

mers voelen en ruiken aan diverse compost-

soorten. 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie: www.veldleeuwerik.nl  
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Bodempraktijkdag  

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. 

Deze eerste Bodemacademie Nieuwsbrief 
wordt elektronisch én éénmalig per post ver-
spreid. In dit eerste nummer is er speciaal 
aandacht voor kijken en beoordelen van de 
bodemkwaliteit, stikstofbeheer en Spade.  

Aanmelden bij de Bodemacademie Nieuws-
brief kan via www.bodemacademie.nl.  

Voor informatie over partnership van de  
bodemacademie of advertenties neemt u 
contact op met Leen Janmaat T 0343 
523860 of l.janmaat@louisbolk.nl). 



Betere stikstofbenutting door duurzaam bodembeheer 

Nieuw in deze waaier zijn ook richtlijnen om 

de bodemgezondheid te verbeteren. Op ba-

sis van de benadering kijken – meten – we-

ten – doen geeft de waaier stapsgewijs de 

verschillende handelingen om te komen tot 

een betere stikstofbenutting. 

• Het proces begint bij kijken naar de  

  grond. Wat is er te zien aan kuil of kluit  

  over de activiteit van het bodemleven? 

• Een volgende stap is meten, onder te 

   verdelen in doe-het-zelf bepalingen en  

   laboratoriumonderzoek. 

• Gevolgd door de interpretatiestap.  

  Wat weten we over de bodemkwaliteit,  

  welke vervolgstappen passen hierbij? 

• Tot slot volgt het doen, het nemen van  

   maatregelen die op korte of lange termijn 

   de bodemkwaliteit verbeteren. 

Meer info: 

Marjoleine Hanegraaf,  

T: 06 29037103 T 0320 293302 

m.c.hanegraaf@nmi-agro.nl 

Melkveehouders in het project Koeien & Kan-

sen (K&K) hoorden bij de eersten om te laten 

zien dat verlaging van de stikstofverliezen 

mogelijk was door goed management. Voor 

een duurzame verhoging van de stikstofbe-

nutting bleek de bestaande bodemkennis 

echter onvoldoende.  

Om de kennis aan te vullen heeft het Nutriën-

ten Management Instituut (NMI) op zeven 

K&K-bedrijven onderzoek gedaan naar de 

mineralisatie van stikstof en de afbraak van 

organische stof. Praktijkrijpe kennis is hand-

zaam bijeengebracht in de K&K-

bodemwaaier. 

Het NMI heeft eerder al kenniswaaiers uitge-

geven over de stikstofinhoud van groenbe-

mesters, het bodemleven & mineralenmana-

gement en bodembeheer & biodiversiteit. 

Deze waaiers zijn vooral gericht op bewust-

wording en algemene kennisverwerving. De 

K&K-bodemwaaier gaat een stap verder. 

Voor het eerst worden concrete cijfers en 

handvatten gegeven aan de afbraak van or-

ganische stof en de daaruit volgende stikstof-

mineralisatie. 
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Kijken naar de bodem  

3e Biologische Velddag laat bezoekers met kluit 

naar zich toekomen  

Je grond laten analyseren door de verza-

melde Nederlandse bodemexperts; dat kon 

op 3 juli tijdens de 3e Biologische Velddag 

op de Broekemahoeve te Lelystad. Een deel 

van de 650 bezoekers nam de gelegenheid 

te baat een van huis meegebrachte kluit 

grond te laten beoordelen. Zit er geen sto-

rende laag in, hoe is de structuur, heeft deze 

grond specifieke zwakke punten, allemaal 

zaken die essentieel zijn voor een goede 

gewasgroei. Een goede bodem vormt im-

mers de basis is voor een gezond gewas en 

kijken naar de bodem wordt steeds belang-

rijker. Dat het in conditie houden c.q. verbe-

teren van de bodem op dit moment een hot 

item is, bleek wel uit de grote belangstelling 

van aanwezige ondernemers.  

Meer info: www.bodem2008.nl  

     www.biokennis.nl  

Jan Bokhorst, T 0343-523870 

j.bokhorst@louisbolk.nl  

Kennis van de bodem  

Wanneer je telers vraagt naar het belang van 

de grond voor de groei van hun gewas zal 

iedereen snel uitspreken dat het belang erg 

groot is. Maar hoe staat het dan met de ken-

nis van de grond en vooral onze kennis van 

dat wat wij bovengronds doen en de gevol-

gen daarvan voor dat wat zich ondergronds 

afspeelt? 

Tijdens de uiendag op de Rusthoeve in Co-

lijnsplaat was er aandacht voor de bodem. 

DLV’er Nelis van de Bok deelde zijn inzicht 

over de structuur van de grond. Wat valt er 

allemaal te herkennen en waar liggen de 

grenzen? Alles gericht op de vraag hoe wij 

de doorwortelbaarheid van onze grond kun-

nen verbeteren. Een dergelijke inleiding kan 

natuurlijk niet zonder het gehoor erop te wij-

zen welke acties de doorwortelbaarheid ver-

minderen. Een kuil leent zich er prima voor 

om aan de hand van de situatie ter plekke de 

gevolgen te tonen. 

Bron: www.spade.nl/nieuws   



Nieuwe publicaties  

Het besef groeit dat de bodem allerlei leven-
de organismen bevat die er voor zorgen dat 
de bodem diensten levert, zogenaamde eco-
systeemdiensten, waar we als mens gebruik 
van maken. De vraag is hoe het bodemleven 
in verschillende bodems is samengesteld en 
wanneer de samenstelling het meest opti-
maal is. Het RIVM heeft tien veel voorkomen-
de bodems gekarakteriseerd waar de bodem-
kwaliteit op orde is, zogeheten referenties 
voor biologische bodemkwaliteit (RBB). Hier 
bestonden nog geen criteria voor. De RBB-
systematiek is getest in drie over het land 
verspreide pilots. Eén van die pilots lag in 
Drenthe.  De pilot is uitgevoerd door het 
Louis Bolk Instituut in samenwerking met het 
RIVM in opdracht van het ministerie van 
VROM en de provincie Drenthe. De RBB-
systematiek is gebaseerd op drie onderdelen:  

1) afstemming met bodemgebruikers via een 
workshop om voor de doelgroep relevante 
ecosysteemdiensten te selecteren;  

2) veldmetingen aan een set van bodemindi-
catoren voor de betreffende diensten;  

3) terugkoppeling naar de grondgebruikers. 
In Drenthe is de systematiek getest op 
percelen van 5 akkerbouwers, 5 veehou-
ders en in natuurgebieden van Staatsbos-
beheer en Natuurmonumenten. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de RBB-
systematiek een veelbelovend bruikbaar 
instrument is om met verschillende bodem-
gebruikers in een gebied het onderwerp 
bodemkwaliteit te definiëren en te evalue-
ren. Dit geeft gebruikers aanknopingspun-
ten voor het maken van keuzes voor inrich-
ting en beheer. Wat betreft dit laatste leek 
in Drenthe een regelmatig gebruik van 
compost op bouwland en het langjarig in 
stand houden van graslanden een positief 
effect te hebben op het bodemleven. Bij 
natuurontwikkeling door het afgraven van 
de bouwvoor blijkt het herstel van het bo-
demleven zeer traag te verlopen. Ver-
schraling m.b.v. minder rigoureuze maatre-
gelen verdient aanbeveling.   

Van 2007 tot 2009 wordt het onderzoek 
aan bodemleven op bouwland en grasland 
voorgezet vanuit het project Bodemkwali-
teit Drenthe. De focus ligt daarbij vooral op 
de relatie tussen bodemkwaliteit en maat-
regelen.  

 
Voor meer info: Marleen Zanen,  
T 0343-523860, m.zanen@louisbolk.nl 
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Ecosysteemdiensten van de bodem in Drenthe 

Nieuwsbrief 

Begin mei is een speciale editie 

verschenen van het vakblad 

Ekoland. Het blad is voor een 

groot deel gewijd aan het the-

ma Bodembeheer, met artike-

len over bodemanalyses, be-

drijfsnetwerk Bodemvruchtbaar-

heid. niet-kerende grondbewer-

king en groenbemesters en 

aaltjesmanagement. 

Gratis nummers zijn op te  

vragen bij: info@louisbolk.nl  

Mest, compost en bodem-

vruchtbaarheid, januari 2008  

Overzicht van resultaten uit een 

uniek experiment waarbij 13 

verschillende mest– en compost-

soorten worden vergeleken op 

gebied van bodem, productkwali-

teit en milieu. 

Strategieën voor duurzaam 

bodemmanagement, jan. 2008  

Een inspirerende brochure met 

praktijkvoorbeelden, onder-

zoeksresultaten en tips voor 

duurzaam bodembeheer. 

De rapporten zijn te bestellen 

via www.louisbolk.nl  

Referentiewaarden voor 

Biologische Bodemkwaliteit  

In het 1 jarig pilotproject is de 

zogenaamde RBB-

systematiek getest op perce-

len van vijf akkerbouwers, vijf 

veehouders en enkele na-

tuurorganisaties.  

 

Het rapport is te bestellen via 

www.louisbolk.nl  



www.bodemacademie.nl  

Agenda  
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11-12 november: cursus “Diepgang in de bodem”. www.hortinova.nl    

13 november: cursus veldbodemkunde. www.eijkelkamp.com 

26 november - 3 december: De week van de bodem. www.bewustbodemgebruik.nl  

www.mijnaarde.nl  

2-3 december: Symposium Bodem Breed 2008, Lunteren. Naast bodemsanering ook aan-

dacht voor duurzaam bodembeheer: warmte- en koudeopslag, CO2 opslag en natuurontwik-

keling. www.symposiumbodembreed.nl  

11 december 2008: Discussiemiddag over mestscheiding 

www.optimaaltelenmetmineralen.nl/agenda.shtml 

18 december 2008: Discussiemiddag over mestscheiding 

www.optimaaltelenmetmineralen.nl/agenda.shtml 

Partners van de Bodemacademie 

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

T 0343 523860 of l.janmaat@louisbolk.nl). 


