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‘Graven profielkuil versterkt
band met de bodem’
Bollenteler Jeroen Brouwer uit Den Helder
was in september de duizendste agrariër
die zich bij Landbouwportaal NoordHolland opgaf voor een ‘Bodem APK’. Coen
Knook is een van de ‘bodemcoaches’ die
een gratis analyse van de bodemstructuur
omzetten in praktische adviezen om
de bodemconditie en, in het verlengde
daarvan, de waterkwaliteit te verbeteren.

Coen Knook
AGRARISCH BEDRIJFSADVISEUR
Coen Knook combineerde het agrarisch bedrijfsadviseurschap
jarenlang met een akkerbouwbedrijf van circa 50 ha in de Wieringermeer, dat in 2005 moest wijken voor glastuinbouwgebied
Agriport A7. Hij teelde onder andere pootaardappelen, granen,
suikerbieten én tulpen. Tegenwoordig heeft hij een eigen adviesbureau in Middenmeer, ‘Coen Knook Advies & Bemiddeling’, dat
zich vooral richt op administratieve ondersteuning van agrarische
ondernemers op het gebied van wet- en regelgeving. Na een intensieve opfriscursus staat hij als bodemcoach sinds enkele jaren ook
weer ‘met de poten in de klei’.

Tekst: Cees de Geus | Fotografie: René Faas

Gewasbeschermingsmiddelen alleen zijn niet meer toereikend om bijvoorbeeld bladluis en virussen te bestrijden,
lichtte bollenteler Brouwer zijn deelname aan het project in
een persbericht toe. “Dus moeten we andere manieren ontdekken om ons doel te bereiken.” John Huiberts, biologisch
bollenteler en bodemcoach in het Noordelijk Zandgebied,
is het daarmee eens. “Het is eerst noodzaak om de bodem
weerbaarder te maken, daarna kun je minderen met gewasbeschermingsmiddelen.”
Knook, zelf voormalig akkerbouwer (zie kader), richt zich als
bodemcoach onder de vlag van Landbouwportaal Noord-Holland vooral op de plantaardige sector in de Wieringermeer
en de polders eromheen.

Dus letterlijk en figuurlijk met de poten in de klei?
“Ja. Voor ik werd gevraagd, lag de nadruk vooral op kantoorwerk. Na een opfriscursus door dé autoriteit op het gebied
van bodemkunde, Koen Ter Berg, was het een verademing
om weer terug naar m’n roots te gaan. Schep mee, laarzen
aan, eerst aan de keukentafel en daarna het land in… Heerlijk. En heel bevredigend, omdat iedere bezoek resulteert in
zo praktisch mogelijke adviezen om bodemproblemen op te
lossen.”

Kun je eens schetsen hoe zo’n bezoek in z’n werk gaat?
“Eerst wil ik benadrukken dat het altijd maatwerk is. Geen
perceel is hetzelfde en het ene bedrijf is het andere niet.
Daarom ga ik eerst aan de keukentafel zitten om informatie

te krijgen over de bedrijfsvoering, het teeltplan, de teeltmethode, de toekomstvisie én de reden om mij uit te nodigen.
Vaak gaat het om een gesignaleerd probleem, zoals water
dat ieder jaar weer op het land blijft staan of plekken waar
de oogst altijd tegenvalt. Daar gaan we vervolgens naar toe
om een paar profielkuilen te graven.”

Profielkuilen?
“Ja. Soms daag ik de teler uit om zelf te graven, omdat die
handeling op zich al veel informatie oplevert, maar meestal
spit ik zelf. Aan de weerstand die ik dan voel, krijg ik al veel
informatie over de bodemgesteldheid. Een profielkuil is gemiddeld 60 centimeter diep en levert een schat aan informatie op. Inherent aan het belang van een gezonde, weerbare
bodem is dat je ook als teler regelmatig een profielkuil
graaft, om te kijken hoe het gesteld is met het bodemleven
en de bodemgesteldheid.”

Oké, je hebt tot 60 centimeter diepte gespit. Wat zie je
dan?
“In de eerste plaats hoe het staat met het bodemleven. Dat
zie je eigenlijk al bij de eerste schep, als de grond uit elkaar
rult of als een brok blijft liggen. Negen van de tien keer vind
ik op 35 à 40 centimeter een verdichting, die in de loop der
jaren is ontstaan door grondwerkzaamheden met zware
machines. Vaak is zo’n verdichting niet problematisch, want
het herstellend vermogen van de bodem is verrassend groot.
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Over Landbouwportaal
Noord-Holland
Met de site www.landbouwportaalnoordholland.nl als venster
naar de buitenwereld ging het Landbouwportaal Noord-Holland
in mei 2018 van start. Initiatiefnemers zijn de waterschappen in
Noord-Holland, die daarbij worden ondersteund door de provincie. Binnen vijf thema’s, te weten Erfafspoeling mineralen en nutriënten, Duurzaam Bodemgebruik, Gewasbeschermingsmiddelen,
Perceel- en oeverinrichting & beheer en Voldoende zoetwatermaatregelen, kunnen agrariërs een bedrijfsbezoek door een coach
aanvragen. De adviezen en vaak subsidiabele maatregelen die uit
het bezoek voortvloeien, dragen bij aan onder meer het verbeteren van bodemkwaliteit, het voorkomen van wateroverlast, het
bergen van zoetwater, het voorkomen van verziltingsproblemen
en het verbeteren van de waterkwaliteit. In heel Noord-Holland
is tot dusver bijna € 3,5 miljoen subsidie uitgegeven aan maatregelen als brede banden en een ecoploeg. Een bezoek van een
bodemcoach kan nog tot juni 2021 worden aangevraagd.

de vorm van genoeg organische stof en voldoende bodemorganismen. Als dat ontbreekt, kan zo’n verdichting een
verstorende laag worden, waar geen wortel en geen water
meer doorheen kan.”

Zo’n ‘Bodem APK’ resulteert in praktische adviezen. Kun je
er een paar noemen?

‘De bodem krijgt meer
aandacht dan vroeger en
ook bollentelers zijn bereid
erin te investeren’

“Bouw voldoende rustgewassen en stikstofbindende groenbemesters in het bouwplan in en gebruik organische mest,
bijvoorbeeld in de vorm van vaste dierlijke mest die je in het
kader van de kringloopgedachte van een veehouder in de
buurt kunt afnemen. Net als het minimaliseren van kerende
grondbewerking, hebben dat soort maatregelen direct
een positieve invloed op het organischestofgehalte en het
bodemleven. Met als gevolg dat je minder hoeft te corrigeren
en bij te sturen met kunstmest en fungiciden.”

Is de reizende bollenkraam een goede of een slechte zaak
voor de bodem?
“Voordeel is dat er na de oogst bijna altijd een groenbemester wordt ingezaaid. Nadeel is dat bollen best diep worden
geplant zodat de bovenste 20 à 25 centimeter van de bodem
overhoop wordt gehaald. Zeker in een nat jaar heeft dat
nogal wat invloed op de bodemstructuur en het bodemleven.
Verrassend genoeg is meerjarig grasland niet per definitie
geschikt voor de reizende bollenkraam. Het lijkt mooi,
zeven of acht jaar gras achter elkaar, maar in die periode
zijn er nogal wat zware machines overheen gegaan. Als je
een profielkuil gaat graven zie je meteen: hier is wel wat
gebeurd de afgelopen jaren. Niet voor niets is de aanschaf
van brede banden een van de gesubsidieerde maatregelen
die ik regelmatig adviseer, net als de ecoploeg. Interessanter
voor bollentelers zijn sensoren die de vochtigheidstoestand
van de bodem registreren, wat beregenen op maat mogelijk
maakt. ”
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Afgaande op de visie van minister Carola Schouten lijkt het
wel eens dat het allemaal anders moet en dat de huidige
land- en tuinbouw z’n langste tijd heeft gehad…
“Je kijkt ervan op hoeveel agrariërs al met kringlooplandbouw bezig zijn, in wat voor vorm en intensiteit dan ook.
Door het gros van de boeren en tuinders wordt ook het
belang en de meerwaarde van een gezonde, weerbare bodem
onderkend. En ze handelen er ook naar. De bodem krijgt
de laatste jaren veel meer aandacht dan vroeger en ook bollentelers zijn bereid erin te investeren. In dat verband moet
me van het hart dat ik moeite heb met de geliberaliseerde
pachtovereenkomsten die het Rijksvastgoedbedrijf ook in de
Wieringermeer aanbiedt. Ze zijn in zoverre niet duurzaam
dat ze gericht zijn op de hoogstbiedende en voor maximaal
zes jaar. Voorzichtig uitgedrukt stimuleert dat de pachters
niet om te investeren in verbetering van het bodemleven en
de waterhuishouding.”
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