BODEM

HERMAN NEELISSEN:

‘Compost en mest efficiënter toe te dienen’
Zes jaar lang onderzocht
Anne Marie van Dam:
‘Goed idee’

W U R- PP O welke effecten
een flink aantal bodem- en

Bodemkundige Anne Marie van Dam van
Bodemdienst Van Dam uit Leiden vindt
het idee van Herman Neelissen prima.
“Dit is een goede manier om meststoffen
zoals fosfaat dicht bij de wortel te krijgen.
Op deze manier kun je met de steeds
grotere beperkingen in de mestwetgeving toch voldoende mineralen beschikbaar houden voor de bollenteelt.”

structuurverbeteraars hebben op diverse teelten op
klei- en zandgrond. Naast
de opbrengst van de teelten
werd ook naar effecten op de
bodem gekeken. De verschil-

len terecht die erna is geplant. Omdat er op
de plantmachine een doseerbunker zit, kun je
gemakkelijk voor een halve hectare compost
en kippenmest meenemen.”
Daarna plantte Hopman er tulpen op. Zomer
2014 vond de oogst plaats. “Wat de bolopbrengst
betreft, zagen we dat de bollen 10 procent zwaarder waren van het deel waar compost en kippenmest waren ingebracht dan waar dat niet was
gebeurd. We hebben van de opbrengst ook nog
partijen afgebroeid. Ook hier was het duidelijk: de
met compost en kippenmest verrijkte grond leverde tulpen op die 5–7 procent zwaarder waren. En
dan moet ik er nog bij vertellen dat we het eerste
jaar niet eens de volledige hoeveelheid hadden
gegeven. Een jaar later hebben we de proef herhaald met meer compost en kippenmest en dat
leverde opnieuw een hogere bolopbrengst op.”

len waren niet groot, aldus de
onderzoekers.
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O

nbeperkt mest strooien is er al lang
niet bij. Op duinzandgrond valt het niet
mee om bloembollen toch voldoende
organische stof en mineralen te geven. Voormalig teler Herman Neelissen ziet een oplossing. Sterker nog, de eerste resultaten van een
proef zijn positief. Een kans voor de sector,
maar wie pakt de handschoen op?
Kennis vergaren heeft altijd als een rode draad
door het leven van 74-jarige Herman Neelissen
uit Castricum gelopen. En nadenken over de
kennis ook. Toen hij nog een van de firmanten
was van de firma Neelissen, was hij bestuurlijk actief in de Programma Advies Commissie Bloembollen en in de werkgroep Mineralen
van het Milieuplatform. “Natuurlijk kostte het
bestuurswerk tijd, maar ik ben er nooit dommer
van geworden. Het heeft mij altijd veel gebracht,
ook voor de dagelijkse bedrijfsvoering.”

Serie Bodem
Met dit artikel start BloembollenVisie de
derde serie over bodem. De afgelopen
maanden zijn er dermate veel ontwikkelingen geweest, dat een nieuwe serie
de moeite waard is. In de serie bodem
komen ondernemers, onderzoekers en
instanties aan het woord over diverse
aspecten van bodem.
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Herman Neelissen: ‘Breng het maar onder de bol’
Als voormalig teler van werkbollen van hyacinten weet Neelissen als geen ander hoe belangrijk de kwaliteit is van de bodem. Lange tijd kon

‘Weet je hoe groot de netto
beteelde oppervlakte is?
Niet meer dan de helft’
die kwaliteit zonder beperkingen op peil worden gehouden. De Mestwetgeving heeft daar
echter een einde aan gemaakt. “Om die reden
lukt het telers niet meer om op de duinzandgronden hun gehalte aan organische stof op
peil te houden.”

NEEF IN BRAZILIË
Dat probleem zette Neelissen aan het denken.
Als het met de huidige regelgeving zo moeilijk is, wat zijn er dan nog voor mogelijkhe-

den? “Een neef van mij teelt in Brazilië soja op
een enorme oppervlakte. Omdat het een flinke verspilling is om volvelds te bemesten, geeft
hij alleen wat mest onder de planten. Met dat
idee ben ik aan de slag gegaan. Ook op onze
zandgronden strooien we mest en compost
volvelds. En weet je hoe groot de netto beteelde oppervlakte is? Niet meer dan de helft. Dit
betekent dat je bij het gericht toedienen van
compost en bijvoorbeeld kippenmest twee
keer zo veel kunt geven dan wat bij een volveldse toepassing mogelijk is. Dat gerichte toedienen doe je in het bed 5 cm onder de laag waar
je de bollen plant.”

hebben gedaan is dat we in het najaar van 2013
met die aangepaste plantmachine een mengsel
van 8.000 kg compost per ha en 2.000 kg kippenmest per ha in de grond hebben gebracht.
Het mengsel kwam 5 cm onder de laag bol-

GPS
Het aanbrengen van een laagje extra organische stof en mest in het bloembollenbed is een
leuk idee, maar met de gangbare teeltmethode is het effect na een jaar weg. Immers, na de

oogst wordt het land geploegd en is alle compost en kippenmest elders in de grond terechtgekomen. Niet nodig, stelt Neelissen.
“In de landbouw gaan steeds meer ondernemers over op het vervangen van het ploegen door een niet-kerende grondbewerking.
Daardoor blijft het laagje compost en mest
dus netjes liggen. Met GPS is tegenwoordig
op de centimeter nauwkeurig te bepalen
waar de bedden liggen. En dus kun je het
jaar na bijvoorbeeld de tulpenteelt in datzelfde bed narcissen planten. Dan heb je er
twee jaar plezier van.”
Ook ziet de voormalig kweker mogelijkheden
om nog veel gerichter te bemesten. “Nu hebben we aan de compost kippenmest toegevoegd. Maar met de resultaten van bodemmonsters kun je ook die elementen toedienen
die de grond nodig heeft, bijvoorbeeld extra
kali of fosfaat.”

PERSPECTIEF
Met deze resultaten zou een vervolgonderzoek logisch zijn. Helaas is sinds 2012 de structuur weggevallen waarbinnen dit type onderzoeksvragen via een projectvoorstel door het
PT gefinancierd kon worden. Neelissen heeft
bij diverse onderzoeksinstanties gevraagd om
medewerking, maar tot nu toe is het niet gelukt
om een partij bereid te vinden dit project verder uit te werken. “We komen uit de tijd van
ongelimiteerde weelde vandaan als het ging
om bemesten. Nu is het puur een rekentijd, en
met deze manier van werken kun je binnen de
regels van de wet toch een goede kwaliteit bollen telen.”
Ondernemers of instanties die hierover met
Herman Neelissen in gesprek willen, kunnen
met hem contact opnemen via (06) 25 50 87 40
of h.neelissen@hetnet.nl

POSITIEVE PROEF
Neelissen besprak zijn idee met diverse partijen, waaronder teler John Hopman. Hij wilde
graag op een deel van zijn land een proef doen
met het idee van Neelissen. Daarbij kregen ze
hulp van Loonbedrijf Denneman, die voor dit
project een plantmachine aanpaste. Want zo
eenvoudig kan het, aldus Neelissen. “Wat we

Met een aangepaste plantmachine zijn
de eerste proeven gedaan

Het inbrengen van compost en kippenmest

Compost en kippenmest zit
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