gezonde
grond

Een ruimere vruchtwisseling
met diepwortelende gewassen
pakt goed uit voor de bodemstructuur.
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De maatregelen kunnen
een impuls geven
aan duurzaam bodembeheer.

Granen net als aardappelen telen op ‘ruggen’. Akkerbouwers
die minder ploegen en kiezen voor ‘niet-kerende grondbewerking’. Veehouders die kiezen voor blijvend grasland en grasland
niet meer ‘scheuren’. Deze voorbeelden hebben gemeen dat er
veel aandacht is voor de rol van bodemleven, beworteling en
bodemstructuur. Boeren hebben baat bij een gezonde bodem
en hechten er in toenemende mate belang aan. Het nieuwe
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) richt zich niet expliciet op de bodem, maar een aantal voorgestelde maatregelen
pakt positief uit voor bodem en biodiversiteit.
door rita joldersma, convivium amsterdam
—

De bodem als basis van een duurzamere landbouw kan op
belangstelling rekenen van boeren, adviseurs en onderzoekers. Eind vorige eeuw was de bodem een tijd uit beeld: het
accent lag op efficiënte grondbewerking en meststoffen. De
bodemstructuur heeft hieronder geleden. Ook in het agrarisch
onderwijs kwam de bodem er bekaaid af. Maar anno 2012 is er
een ‘Bodemacademie’ waar kennis over de bodem toegankelijk
wordt gemaakt. Zo wordt tijdens de cursus ‘Bodem in zicht’ op
een agrarisch bedrijf een profielkuil gemaakt om samen met
collega’s grondig in de bodem te kijken naar bodemstructuur,
beworteling en bodemleven en de te nemen maatregelen tot
verbetering te bespreken.
Het nieuwe GLB richt zich niet specifiek op de bodem, maar
maatregelen uit de twee GLB-pijlers – inkomensgerichte maatregelen en plattelandsbeleid – kunnen wel een impuls geven
aan duurzaam bodembeheer.

foto: eddy teenstra

Inkomensgerichte maatregelen
Bij de eerste pijler, de inkomensgerichte maatregelen, gaat het
voor Nederland om een bedrag van rond 900 miljoen uit Brussel, waarvan 70 procent hectaretoeslag en 30 procent doelgerichte betalingen als beloning voor maatschappelijke diensten.
Om in aanmerking te komen voor de laatste 30 procent moet
een agrariër voldoen aan een aantal eisen – permanent grasland, gewasrotatie en ecologisch beheer op 7 procent van zijn
akkerland/tijdelijk grasland.
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In het nieuwe GLB
kan het telen van industriële hennep en vlas
een vergroeningsprestatie zijn.

Permanent grasland
Permanent grasland komt de bodemdiversiteit en bodemstructuur ten goede. ‘Permanent grasland betekent niet dat het gras
niet mag worden “gescheurd” of omgeploegd’, zegt Jan Gerrit
Deelen, beleidscoördinator bij het ministerie van EL&I. Hij
werkt met zijn Europese collega’s aan de uitwerking van het
nieuwe GLB. ‘Permanent grasland betekent in de “definitie
van Brussel” dat op een perceel meer dan vijf jaar achtereen
gras staat. Er mag geen ander gewas op komen zoals maïs.’
Permanent grasland mag dus wel worden omgeploegd en opnieuw worden ingezaaid met mengsels van grassen, klavers en
kruiden. Deelen: ‘Er is in Brussel wel discussie gaande of voor
gevoelige bodems, zoals in de westelijke veenweidegebieden,
een omploegverbod voor grasland zou moeten komen.’
Meer gewassen in het bouwplan
Een gewasrotatie met minimaal drie gewassen (kleinste gewas
minimaal 5 procent van de oppervlakte) moet eenzijdige uitputting van de bodem en aantasting van het bodemleven voorkomen. Deelen: ‘Denk aan de graanboeren in Frankrijk die jaar
in jaar uit graan telen op dezelfde percelen en dezelfde gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Of de permanente teelt van
zonnebloemen in Zuid-Europa. In Nederland zullen de meeste
akkerbouwers weinig merken van deze voorwaarde, want velen
hebben al een rotatie van 1:3. In de Veenkoloniën waar fabrieksaardappelen worden geteeld kan de rotatie krapper zijn.’ Een
ruimere vruchtwisseling met diepwortelende gewassen zoals
granen, hennep en vlas pakt goed uit voor de bodemstructuur.
Graan is landschappelijk aantrekkelijk en biedt mogelijkheden
voor regionale producten zoals brood en pasta. Niet-bakwaardige granen kunnen worden gebruikt als regionaal veevoer.
Mengteelten van granen met stikstofbinders zoals erwten of lupine leveren eiwitrijk veevoer en zijn ook goed voor de bodem.
En lupine kan worden gebruikt als vleesvervanger.
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Ecologisch beheer op 7 procent van het land
Op de 7 procent oppervlakte ecologisch beheer is in principe
geen agrarische productie mogelijk. Het gaat dan om landschapselementen, overhoekjes en brede stroken langs het
water. Deelen: ‘In Brussel is nog een discussiepunt of op deze
7 procent oppervlakte ook minder renderende kleinere teelten
mogelijk zijn die gunstig uitpakken voor de biodiversiteit’.
Hennep, vlas en lupine zijn voorbeelden van dergelijke ‘groene
gewassen’. Hennep kan gangbaar geteeld worden zonder
gewasbeschermingsmiddelen. David Kasse, senior-medewerker
bij het productschap Akkerbouw houdt een pleidooi voor hennep en vlas: ‘In het nieuwe GLB kan het telen van industriële
hennep en vlas een vergroeningsprestatie zijn. Het zijn goede
gewassen in de vruchtwisseling, ze zorgen voor een goede
bodemstructuur en dragen bij aan biodiversiteit. En zo kunnen
we ook vezelproductie veilig stellen in Europa. Ik zie een mooie
link met “Slow-design”, denk aan kleding en meubels.’

Het plattelandsbeleid
De tweede pijler, het plattelandsbeleid, richt zich op landschap
en leefkwaliteit op het platteland. Daarbinnen valt ook de compensatie van uitgaven en gederfde inkomsten van bovenwettelijke maatregelen die boeren nemen ten gunste van bodem, water,
natuur en milieu. Het gaat om een bedrag van ca. 100 miljoen
euro uit Brussel met een Nederlandse cofinanciering van 100
miljoen. Deelen: ‘Zo’n vijftig miljoen hiervan zal gaan naar agrarisch natuurbeheer. De staatssecretaris zet zich ervoor in deze
maatregelen te laten coördineren door collectieven zoals Agrarische Natuurverenigingen (ANV) voor afstemming op gebiedsniveau. Zo leg je ook meer initiatief en verantwoordelijkheid in het
gebied. In een GLB-pilot experimenteert een ANV in Groningen
met kleine teelten zoals karwij en het langer laten staan van de
graanstoppels. Dat laatste is voor boeren niet renderend, maar
het pakt wel goed uit voor akkervogels en de bodem.’
Boer Jan Overesch, die samen met zijn broer Rick experimenteert met graanteelt op ‘ruggen’, is duidelijk over het toekomstige GLB: ‘Het nieuwe GLB zou boeren die zorg hebben voor
biodiversiteit moeten stimuleren want dat is zorgen voor de
toekomst, voor de gezondheid van de aarde en voor een weerbare bodem.’
Voor meer informatie:
www.bodemacademie.nl
www.stichtingveldleeuwerik.nl
www.toekomstglb.nl
www.echtoverijssel.nl

Een grondige kijk

In het project ‘Veldleeuwerik’ werken
akkerbouwers in Flevoland aan duurzame landbouw samen met verschillende
‘Friends in Rotation’, zoals Heineken, Mc
Cain en de Suikerunie.
Brouwgerst kan alleen duurzaam zijn als
het bouwplan duurzaam is. De cursus Bodem in Zicht was voor de deelnemers een
eye-opener. In een profielkuil zie je hoe je
bodem ervoor staat. Dan ga je overwegen
welke maatregelen te nemen, zoals een
ruimer bouwplan.
Akkerbouwer Jan van Diepen had een 1 op
4 bouwplan. Hij verving conservenerwten
door tarwe en was daardoor verlost van
allerlei bodemschimmels. Hij koos voor
een extensiever bouwplan van 1 op 5 en
organische mest. ‘Een goede bodem laat
zich goed bewerken bij het zaaien, poten
en oogsten. Mijn gewassen worden nu gevoed vanuit de bodem en ook dat werpt
zichtbaar vruchten af’.
De stichting Veldleeuwerik gaat in 2012
uitbreiden met 50 telers in Zuid-West Nederland en wil ook in de provincie Drenthe
aan de slag.

Heeft u geen agrarisch bedrijf maar wel
een eigen (moes)tuin, ook dan is het leuk
en leerzaam om in de bodem te kijken.
Graaf een profielkuil van 50x50x50 cm en
leg de kluiten in volgorde van opgraven.
Bekijk de profielwand: zijn er verdichte
lagen in de bodem? Hoe diep gaat de
beworteling? Kijk dan in de kluiten naar
wormgangen en tel de regenwormen.
Download de ‘Kijkkaart Bodemkwaliteit’
voor waarnemingen en maatregelen op
www.bodemacademie.nl.

Agrariërs in Duitsland en Nederland experimenteren met graanteelt op ruggen.
De Duitse machinebouwer Julian Mayor
heeft, op basis van de Spaanse traditionele wijze van graan telen, een speciale machine ontwikkeld. Zonder voorafgaande
grondbewerking maakt de machine in één
werkgang ruggen van zo’n 15 cm hoog en
zaait daarin het graan.
In samenwerking met de Biobakker uit
Ahaus (Dld) is in najaar 2011 een perceel wintergerst op ruggen ingezaaid
bij het biologisch bedrijf van Jan en Rick
Overesch, deelnemers aan het project
‘Echt Overijssel!’.
In dit project staan regionale markt, regionale kringlopen en biodiversiteit centraal.
Jan Overesch: ‘Ik ben benieuwd hoe het
uitpakt. Niet meer ploegen is goed voor
de bodemstructuur en het bodemleven. In
de rug is het warmer en groeit het graan
sneller. Schoffelen gaat makkelijker en ook
het later klaver inzaaien. Ook bleef er geen
water op het veld staan afgelopen najaar.
Door de wind rond de rug verwacht ik
minder schimmelziektes. Het ziet er goed
uit.’ Hij verwacht met deze werkwijze dezelfde of hogere opbrengsten, maar lagere kosten en winst voor bodemleven en
biodiversiteit. Tussen de ruggen is ruimte
voor akkerkruiden en voor akkervogels zoals patrijzen.

’Ik zie een mooie link met “Slow-design”,
denk aan kleding en meubels.’

foto’s: marleen zanene en jan bokhorst

Burgers die in eigen stad en regio eten van
een gezonde bodem. Dat is het idee van
de Stichting Gezonde Gronden in de Randstad. De stichting verzorgt een cursus
kringlooplandbouw voor melkveehouders
in de regio die mede wordt gefinancierd
vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Daarnaast zijn er cursussen voor burgers rond permacultuur en
‘eetbare balkons en vensterbanken’.
(zie www.gezondegronden.nl)

Graanteelt op ruggen

foto: eddy teenstra

Eten van een gezonde bodem
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Duurzaam bodemgebruik
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