Bodemkwaliteitsplan
krĳgt vorm
In 2013 startte het project Beter Bodembeheer, waar praktijk en onderzoek
samen op zoek gingen naar nieuwe kennis over de bodem. Tijdens de Kennisdag
over dit project half januari 2020 werd duidelijk dat er meer valt te zeggen over
bodemkwaliteit. Dit jaar wordt met het Bodemkwaliteitsplan ervaring opgedaan.
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Beter Bodembeheer
In 2013 ging het project Beter Bodembeheer van start. Het was een
van de eerste PPS-en, ofwel een publiek-private samenwerking.
Deze vorm was nieuw, omdat in 2012 een einde kwam aan collectieve onderzoeksfinanciering via productschappen. In 2016 werden
de eerste drie jaar afgesloten en lukte het om in 2017 een vervolg
te realiseren. Dat loopt nog tot en met 2020. Doel van het project
is om meer inzicht te krijgen in tal van aspecten van de bodem. De
kennis die dat oplevert, moet vooral akkerbouwers helpen om ook
in de nabije toekomst op een rendabele en duurzame manier van
hun bodem gebruik te blijven maken. Op 16 januari 2020 werd in
Nijkerk een Kennisdag georganiseerd over het project.

W

ie meer wil weten over zijn eigen grond of
over een perceel dat hij wil huren, moet daarvoor nogal wat gegevens bijeenharken. Maar
al te vaak ziet de ondernemer ervan af om
die inspanning te doen. Met soms nare gevolgen zoals een
bodemgebonden ziekte die niet bekend was of problemen
met de waterafvoer met gewas- en langdurige bodemschade. Binnen het project Beter Bodembeheer (zie kader) is de
afgelopen jaren gewerkt aan een praktische oplossing: het
Bodemkwaliteitsplan. Dit jaar wordt het uitgebreid getest.

PRAKTISCH ADVIES
Onderzoeker Leendert Molendijk is helder als het om het
doel van dit project gaat: het vertalen van kennis over de
relatie tussen bodemindicatoren, bodemmanagement en
bodemdiensten, met als resultaat praktische adviezen voor
grondeigenaren en -gebruikers. De noodzaak voor zo’n plan
is de afgelopen jaren alleen maar groter geworden: extremer
klimaat, meer bodemgebonden ziekten, meer zwervende
teelten en beperkingen vanuit de wet- en regelgeving. Kennis
van de grond waarop je teelt, wordt dan alleen maar belangrijker. “En toch zie ik dat er heel wat ondernemers zijn die
op een perceel gaan telen zonder dat ze er iets vanaf weten”,
aldus Molendijk. Niet onbegrijpelijk, vindt hij overigens. “De
teler moet het op zijn erf maar uitzoeken. Hij moet zo veel
keuzes maken voordat hij een bouwplan heeft. Dat levert
vooral heel veel keuzestress op, waardoor hij maar al te
gauw zijn adviseur raadpleegt om bijvoorbeeld te weten te
komen welke groenbemester hij moet telen.”
Omdat er steeds meer kennis over percelen digitaal beschikbaar is gekomen in de afgelopen jaren, werd het steeds
makkelijker om een Bodemkwaliteitsplan te ontwikkelen.
Die is allemaal samengebracht in een programma, waarmee
in 2019 de eerste ervaring is opgedaan.

VERSIE 0.0
Onderzoeker Sjoerd Rombout heeft de eerste versie van het
plan getest op twee bedrijven die actief zijn in het project
Veldleeuwerik. Bij een van die bedrijven kreeg Rombout de
vraag wat het gevolg zou zijn als de teler zijn aardappelen
niet meer in een 1:6-schema maar een 1:4-schema zou gaan
telen. Daarbij werd gekeken naar grondgebonden aaltjes,
bodemvruchtbaarheid, organische stof en opbrengst. In dit
specifieke geval leverde dat een hogere financiële opbrengst
op zonder dat er meer schade door aaltjes was, omdat deze
ondernemer die niet in zijn grond had zitten.
Op basis van deze resultaten, krijgt het Bodemkwaliteitsplan
in 2020 een vervolg. Thea van Beers van Agrifirm noemt
dit plan een goede kapstok voor de teler. “Het is goed om in
een project zonder commerciële doelstellingen bij telers te
toetsen of dit ook gaat werken. Als coöperatie werken we
daar graag aan mee.”
Bij tien bedrijven waar Meloidogyne chitwoodi een teeltprobleem is, gaat het plan worden getest, evenals bij vijf bedrijven uit een netwerk van bodemmetingen. Ook studenten en

‘Er zijn heel wat telers
die op een perceel gaan
telen zonder iets van de
grond te weten’

docenten van Aeres Hogeschool in Dronten gaan dit jaar met
het plan aan de slag.
Molendijk verwacht dat er eind van dit jaar meer dan veertig
plannen gemaakt zijn. “Met de ervaring die we daarmee
opdoen, kunnen we het Bodemkwaliteitsplan verder verbeteren.”

GROENBEMESTERS
Een belangrijk onderdeel van het Bodemkwaliteitsplan is het
in 2019 verschenen Handboek Groenbemesters. De vorige
versie dateerde van 2003. “Sindsdien is er zoveel veranderd
in deze wereld, dat het tijd werd voor een nieuwe uitgave”,
aldus onderzoekster Wiepie Haagsma. “Alle nieuwe kennis
die beschikbaar was, is erin opgenomen. Er zijn veel nieuwe
groenbemesters bij gekomen. Daarnaast hebben we hoofdstukken toegevoegd over het belang van groenbemesters en
welke keuzes te maken zijn.” Het vernieuwen en uitbreiden
van de informatie is ook vanuit het project Beter Bodembeheer gefinancierd.
De redenen om voor een groenbemester te kiezen, kunnen
sterk verschillen. Waar de ene ondernemer bodemstructuur
belangrijk vindt, hecht een andere weer aan gewasgezondheid of het bevorderen van de biodiversiteit. Dat sommige
informatie echt sterk verouderd is, maakte Haagsma duidelijk bij het aspect organische stof. De opbrengst van groenbemesters op dat punt is nog steeds gebaseerd op gegevens die
van net na de Tweede Wereldoorlog zijn. “Er wordt hard aan
gewerkt om die gegevens te vernieuwen.”
Aanvankelijk was er alleen een digitale versie van het handboek beschikbaar. Door uitgeverij Agrio is er nu ook een
gedrukte versie beschikbaar. Deze is te bestellen via
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www.agrio.nl/groenbemestershandboek.
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