Bollentelers verwennen
bodem met
groenbemestermix
Dertien bollentelers van de coöperatie NLG Holland proberen sinds 2012 het
gebruik van chemische middelen en kunstmest af te bouwen en de bodemkwaliteit
te verbeteren. Het project ‘Verhoging organische stofgehalte voor verbeterde
bodemkwaliteit’, leidde in 2018 tot nieuw elan en een krachtenbundeling die vruchten
lijkt af te werpen. Bijvoorbeeld in de vorm van de NLG Groenbemestermix, die zich bij
het herstel van de biodiversiteit en de bodembalans ontpopt als een essentiële schakel.
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is iets minder stellig. “Helemaal zonder kan volgens mij niet.
Luizen bestrijd ik bijvoorbeeld chemisch en in het vroege
voorjaar, als de mineralisatie in de bodem nog minimaal
is, hou ik vast aan een eerste kunstmestgift, zij het in een
lagere dosis dan voorheen. Biologisch telen is ook nooit mijn
doel geweest, daarvoor heb ik niet genoeg vermogen en ook
niet het lef van een teler als John Huiberts. Van meet af aan
heb ik wel altijd geprobeerd zo weinig mogelijk gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest te gebruiken.”

SYSTEEMVERANDERING

W

ordt in Noord-Holland geschiedenis geschreven als het gaat om de verduurzaming van
de bollenteelt, of is sprake van weer een
project dat gedoemd is om te mislukken,
omdat de teelt van bollen nu eenmaal niet zonder chemie
kan? Het eerste, verzekert Roelf Havinga van TEAM Ecosys,
een adviesbureau op het gebied van biologische bodemverbetering. “De deelnemers bewijzen dat bollenteelt zonder
chemische middelen en kunstmest wel degelijk mogelijk is.
Het kost drie tot zeven jaar om het verstoorde evenwicht
in de bodem te herstellen, maar uiteindelijk geldt voor alle
soorten bollen dat ze zonder chemische hulpmiddelen kunnen worden geteeld.”
Nico Blokker van Blokker Bloembollen in Sint Maartensvlotbrug, lid van NLG Holland en een van de projectdeelnemers,
16

Die pogingen hebben volgens Blokker een boost gekregen,
sinds veel van de duurzame maatregelen, proeven en teelttechnieken waarmee de NLG Holland-leden experimenteerden zijn geïntegreerd in het project ‘Verhoging organische
stofgehalte voor verbeterde bodemkwaliteit’. “Met een
nulmeting door een bodemcoach als uitgangspunt, wordt alles wat we doen nauwkeurig gemonitord en kunnen we alle
resultaten veel beter onderbouwen. Richting gangbare telers
is het bovendien een goede zaak dat naast TEAM Ecosys,
Groei Natuurlijk, Green Balance en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland ook Proeftuin Zwaagdijk bij het project
betrokken is.”
Hierbij doelt Blokker onder andere op de kloof tussen
‘biologisch’ en ‘gangbaar’, die weliswaar stukje bij beetje
kleiner wordt, maar nog steeds aanzienlijk is. Onbedoeld
zijn gedreven ecologische experts als Roelf Havinga daar zelf
ook debet aan. Hun verhaal dat alles draait om biodiversiteit
en evenwicht in de bodem klinkt als een klok, maar in hun
enthousiasme om de boodschap over te brengen, schieten ze
soms hun doel voorbij. Omdat wat ze propageren echt om
een systeemverandering vraagt, maakt het veel gangbare
telers bovendien kopschuw. “Het decennialange gebruik
van chemische middelen en kunstmest heeft het vanouds
aanwezige natuurlijke evenwicht in de bodem compleet
verstoord,” verzekert Havinga bijvoorbeeld. “Bodem- en
plantziekten, insectenplagen en onkruiden zijn symptomen
van een bodemleven dat uit balans is, evenals het verbran-
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Project in
vogelvlucht
Tien deelnemers aan het project ‘Verhoging organische
stofgehalte voor verbeterde bodemkwaliteit’, waaronder drie op Texel, proberen elk op een perceel van
drie ha maatregelen uit om het organische stofgehalte in de bodem te verhogen, CO2 vast te leggen en het
gebruik van chemische middelen en kunststof te verminderen. Behalve met groenbemesters, waaronder de
NLG Groenbemestermix, wordt ook geëxperimenteerd
met biologische hulpstoffen om het bodemleven, het
organischestof gehalte en de bodemstructuur te verbeteren. Voorbeelden zijn zeewierkalk, zwavel, kieserit,
borium, zeoliet en baraklei. Daarnaast vinden op drie
bedrijven proeven plaats waarbij wordt gekeken naar
de invloed van compost en bokashi op het bodemleven en de opbrengst en kwaliteit van de bolgewassen.
Tenslotte wordt ook onderzocht hoe structuurbederf
van de bodem kan worden verminderd, bijvoorbeeld
door minder zware machines te gebruiken of de grond
op een andere manier te gebruiken. Kennisuitwisseling via informatiebijeenkomsten en bedrijfsbezoeken
maken nadrukkelijk deel uit van het project, dat wordt
gefinancierd door de Europese Unie (POP3) en de provincie Noord-Holland.

Direct na het rooien liet Nico Blokker op 16 juni op twee
verschillende manieren de NLG Groenbemestermix inzaaien.

Dat geldt ook voor ziekten en plagen, die veel minder kans
krijgen in een vitaal gewas op een evenwichtige bodem.
De 22 verschillende gewassen in de groenbemester geven
den van humus, de ziel van de bouwvoor. Het goede nieuws gezamenlijk een enorme boost aan de biodiversiteit boven
is dat de natuur enorm veerkrachtig is en dat ook een
en onder de grond, inclusief tal van insecten die de schadelijk insecten onder controle houden. Ten opzichte van een
bodem die langdurig is uitgeput binnen een paar jaar weer
groenbemester als gras wortelt de NLG Groenbemestersmix
helemaal kan worden hersteld.”
een stuk gevarieerder én dieper, wat een positieve invloed
‘NATUURAPOTHEEK’
heeft op de bodemstructuur. Bovendien injecteren zij suikers
Ook onder de leden van NLG Holland bevinden zich bolen worteluitscheidingsproducten over de diepte van de
lentelers die afhaken als Havinga vervolgens verhaalt over
wortelzone, waardoor de bodem sneller in balans komt dan
‘vitaliserende biotopen’, ‘Albrecht-Reams bodemvruchtbaar- bij bemesting vanaf het maaiveld. Ook rekt de voeding over
heidsmodellen’ en ‘humus als een holografisch opgeslagen
de gehele bewortelingsdiepte mycorrhiza organismen aan.
natuurapotheek die, bestaand uit 25.000 tot 30.000 stoffen
Al die borende en duwende organismen creëren ruimte en
en verbindingen, voor iedere ziekte een remedie bevat’. Ze
porositeit in de bouwvoor. Na afsterven en verteren van de
willen één ding, het gebruik van chemische middelen en
groenbemesters vormen de wortelkanalen snelwegen voor
kunstmest terugdringen, en hoewel het project ‘Verhoging
de wortels van de nieuwe gewassen de bodem in. “Daarnaast
organische stofgehalte voor verbeterde bodemkwaliteit’ veel bindt humus water, met een veel betere waterhuishouding
meer behelst (zie kader), is de door Havinga ontwikkelde
in de bodem als gevolg,” raakt Havinga er niet over uitgepraat. ““Naast stikstof wordt ook veel CO2 door de groenbeNLG Groenbemester komen bovendrijven als een noviteit
waar alle betrokken telers en onderzoekers van gecharmeerd mestermix als humus opgeslagen in de bodem, om bij de volgende teelt zijn bijdrage aan een gezond gewas te leveren.”
zijn. “Het is een mix van 22 groenbemesters die na het
rooien wordt gezaaid, liefst op een zaaibed dat via niet-kerende grondbewerking gereed is gemaakt,” licht Havinga
BLIJVERTJE
De NLG Groenbemestermix alleen is niet genoeg, weet
zijn geesteskind toe. “Enkele weken voor het planten van
Blokker: afhankelijk van de grondsoort en het perceel, zijn
de nieuwe bollen wordt het gewas geklepeld of gemaaid en
ook compost of bokashi (in onderzoek) en mineralen als
ondergewerkt.”
gesteentemeel en zeewierkalk nodig ‘om de bodem optimaal
SUCCESNUMMER
te krijgen’. “Onder het motto ‘een optimale bodem levert
Dat de NLG Groenbemestermix zich tot dusver heeft ontpopt optimale bollen op’, is het wat mij betreft wel een blijvertje.
als hét succesnummer van het project is niet verwonderlijk Met dank aan Roelf, die ons heel anders heeft leren denken
want het lijkt er op dat een bollenteler er heel veel vliegen
over en kijken naar de bodem.”
in één klap mee slaat. Zo voorziet de uitgekiende mix van
In de wetenschap dat het project moet uitwijzen of de groenbemestermix ook negatieve effecten heeft, bijvoorbeeld in
planten de ‘natuurapotheek’ in de bodem volgens Havinga
de vorm van opslag tijdens de volgende teelt, stipt voorzitter
van een keur aan stoffen, elementen en verbindingen, die
nodig zijn voor een gezond bodemleven en daarmee ook ge- Colja Corts van NLG Holland een voordeel aan dat net als
zonde gewassen. “Onkruiden zijn het resultaat van tekorten de CO2-vastlegging ook zwaar zou kunnen meewegen in de
aan elementen en voedingsstoffen in de bodem. Omdat die
voortdurende maatschappelijke discussie over de ‘license to
tekorten door de groenbemestermix natuurlijk worden aan- produce’ voor de bollenteelt. “Mede dankzij de zonnebloegevuld, neemt de onkruiddruk af en hoeft er minder tegen
men in de groenbemestermix, ziet een veld in volle bloei er
31 juli 2020
te worden gespoten.”
schitterend uit.”
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