BODEM

‘Goede grond gooi
je niet te grabbel’

Welke teler verhuurt of huurt nooit? Het is maar een klein percentage van alle ondernemers. Bijna iedereen krijgt er wel
eens mee te maken. Ogenschijnlijk lopen de belangen van
verhuurders en huurders sterk uiteen. Onderzoeker Leendert
Molendijk van Wageningen Plant Research AGV pleit voor het
zoeken naar het gezamenlijke belang. Het eigen proefbedrijf
fungeert daarbij als onderzoekslocatie.
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Serie Bodem

D

e manier waarop huurders soms met de
grond omgaan waarop ze een of meer
jaren telen, gaat Leendert Molendijk
aan het hart. Hij is als onderzoeker werkzaam bij
Wageningen University and Research, praktijkonderzoek Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten te Lelystad, waar al decennia
plantaardig onderzoek plaatsvindt. Naast een
grote deskundigheid in bodemgebonden ziekten
en plagen is huur en verhuur van land een van
zijn andere interesses. Niet heel onlogisch, want
ze hebben veel met elkaar te maken.
Molendijk ziet grote verschillen als het gaat om
het huren en verhuren van percelen grond. “Als
er sprake is van een langjarige relatie tussen beide partijen, dan vindt er vaak wel goed overleg
plaats over wat wel en wat niet kan. Mijn grootste
zorg zit echter bij instanties die zelf niet tot de primaire productie behoren, maar wel hun grond
verhuren. Die grond wordt vaak eenmalig
gehuurd. In veel van die gevallen speelt er
één vraag een belangrijke rol: ‘Wie is de
hoeder van de kwaliteit van de grond?’
Vaak is er niemand die op die vraag
antwoord geeft.”
Molendijk ziet drie aspecten waar
het mis gaat. Op fysisch gebied
zijn het juist de huurpercelen
die het zwaar te verduren krijgen. “De verhuurder gaat
eerst zijn eigen producten rooien en pakt als
laatste nog de huurpercelen. Als het een
nat seizoen is, dan
moeten die bollen er echt uitgebaggerd worden.” In de
tweede plaats lijdt het gehalte aan organische stof onder
het huren. “Dat is vaak het
stiefkindje, omdat de huurder zich daar niet verantwoordelijk voor voelt. Op
de langere termijn gaat de
verhuurder dat echt merken.” Punt drie betreft
de bodemgezondheid.
“Daar wordt ook
vaak onvoldoende
op gelet. In veel
gevallen vraagt de
huurder niet welke gewassen er
op het te huren
perceel hebben gestaan
en of er nog

sprake was van bodemgebonden ziekten. De verhuurder houdt op dit punt ook zijn mond. Verplichte zaken, zoals bemonsteringen op aardappelmoeheid, worden natuurlijk wel uitgevoerd. ”

AKKERWEB
De groeiende aandacht voor bodem, onder meer
door het Jaar van de Bodem in 2015, helpt wel
om ondernemers meer bewust te maken van
een goede omgang met de grond. Een paar jaar
daarvoor kwam Molendijk in contact met een
groep ondernemers die in hun regio volop van
elkaar huurden en aan elkaar verhuurden. Vooral de verhuurders waren ontevreden over de
manier waarop ze hun land terugkregen. “Het is
daar gelukt om een gesprek tot stand te brengen
tussen alle ondernemers waarbij ze met elkaar
nagingen hoe ze als huurder en verhuurder profijt konden hebben van de situatie. Daardoor werden de huurders niet meer elkaars concurrenten,
maar hebben ze gezocht naar een goed vruchtwisselingsschema, zodat iedereen er voordeel
van had, ook de verhuurder. Onder meer vanuit
dit contact is het idee voor Akkerweb ontstaan.”
In dit programma kan de verhuurder van elk perceel zijn informatie invoeren. Hij krijgt op deze
wijze zijn perceelhistorie goed en overzichtelijk
gedocumenteerd. Tevens kan de verhuurder aan
de huurder beperkt toegang geven tot informatie over het specifieke perceel dat hij wil huren.
Binnen de ondernemersgroep waar Molendijk
onderzoeksprojecten heeft opgestart wordt, verkend of en op welke wijze Akkerweb ingezet kan
worden.
Op de onderzoeklocatie in Lelystad is 1.100 hectare beschikbaar waarbinnen Akkerweb is uitgerold. Onder strikte condities worden een beperkt,
maar wel representatief aantal hectares verhuurd
voor de bollenteelt en bomenvermeerdering. De
ervaringen met deze verhuur staan ten dienste
van de onderzoeksprojecten van Molendijk. PPO
stelde een aantal duidelijke regels op, zoals de eis
dat gladiolen vooraf dienen te worden getoetst op
Meloidogyne chitwoodi. “Geen overbodige luxe”,
aldus Molendijk. “In het begin kregen we toch te
maken met een huurder waarbij in vier partijen dit aaltje voorkwam. We zijn zelf een relatief
schoon bedrijf dat ook zijn eigen pootgoed teelt.
Dat willen we graag zo houden.”

IN OVERLEG
Om goed en duurzaam bodembeheer te bewerkstelligen is de hele perceelhistorie van alle percelen ingevoerd in Akkerweb en is PPO met huurders uit onder meer de boomkwekerij en de
bloembollensector om tafel gaan zitten. “We willen een relatie opbouwen waar we beiden trots
op zijn. Er zijn met de bloembollenteler goede

In BloembollenVisie 359 startte de derde
serie artikelen over bodem. Vorige series
verschenen in 2012/2013 en 2014/2015.
Alle artikelen uit die series zijn terug te vinden op www.bloembollenvisie.nl onder
‘Dossiers’. Hier zijn ook andere artikelen te
vinden die met bodem te maken hebben.

afspraken gemaakt over onder meer stengelaaltje. Daar zit mijn grootste zorg. We werken daarbij met een eigen bemonsteringssysteem. Daarnaast bepaalt onze bedrijfsleider of een perceel
begaanbaar is. In overleg met de huurder is gekozen voor vroege cultivars, waardoor we nog een
groenbemester kunnen zaaien na het rooien. Ten
slotte is het de bedoeling dat de huurder foto’s van
de machines gaat sturen waarmee hij zijn huurland wil gaan bewerken naar ons toe als hij op
weg gaat. Als wij vinden dat de machines niet
schoon genoeg zijn, dan reinigen zij die op onze
spoelplaats.”

DEEL KENNIS
PPO gaat zelf onderzoek doen naar de mogelijkheden om verhuurd land weer in een goede conditie te krijgen. In de PPS Bodem die voor vier
jaar is verlengd (zie BloembollenVisie 358 pagina
22-23) zit het project Verbetering pachtgronden.
Daarin gaat PPO na of het mogelijk is om 100
hectare slecht land weer te ‘reanimeren’.
Daarnaast zal Akkerweb ivolgens Molendijk
alleen maar belangrijker worden. “Ik zie dat als
een basisgeoplatform waarin informatie voor
iedereen wordt ontsloten en waar je als ondernemer je eigen informatie aan toevoegt. Neem de
uitslag van je grondonderzoek, dat kan Eurofins
er zo inzetten. Ook rasseninformatie zit er in. In
combinatie met informatie over bodemgebonden ziekten kun je precies bepalen waar je een
ras wel of juist niet moet telen of waar granulaat
noodzakelijk is. Verder kun je er applicaties aan
toevoegen, bijvoorbeeld over de biomassa of Phytophthora. Daarmee krijg je grip op data.”
Molendijk adviseert verhuurders en huurders om
voldoende open naar elkaar toe te zijn als het gaat
om de uit te voeren teelt. “Vraag als verhuurder
op wat de kwaliteit is van het uitgangsmateriaal.
Heeft daar ooit een besmetverklaring vanwege
stengelaaltjes op gelegen? Hanteer daarvoor dan
maar de plantuitjesmethodiek, waarbij alleen
vooraf getoetst plantmateriaal mag worden
geplant. Dat is gewoon de beste methode die er
is. Mijn stelling is dat als je kans ziet om je bodem
goed op orde te hebben, zeker op het gebied van
quarantaineorganismen,
dan heb je goud
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den. Alleen al om die reden zeg ik: ‘gooi je goede
grond niet te grabbel’”.
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