Voorbeeld Bodem Kwaliteits Plan (BKP) rapport 2
Onderstaand document bevat een voorbeeld BKP rapport uitgevoerd in 2021. Dit ter informatie en
illustratie van hoe een BKP rapport eruit kan zien
Het BKP concept is in het kader van de PPS Beter Bodembeheer ontwikkeld, in samenspraak met telers
en adviespartijen om een houvast te bieden voor integraal bodemadvies.
Dit voorbeeld BKP rapport past in een serie gepubliceerde documenten rondom het Bodem Kwaliteits
Plan in oktober 2021:
•

Evaluatie van concept en systematiek van het Bodem Kwaliteits Plan (2020-2021)
https://doi.org/10.18174/555380

•

BKP rapport format (als voorbeeld)

•

Voorbeelden van uitgewerkte en geanonimiseerde BKP’s ter informatie en ter illustratie

•

BKP intakeformulier format (voor een efficiënte data verzameling en effectief intake ‘keukentafel’
gesprek)

•

BKP intakeformulier NDICEA (voor effectief gebruik van de adviestool NDICEA)

•

Infographic BKP waarin het BKP beeldend wordt weergegeven

•

Video met uitleg over het BKP (youtube.com/watch?v=cbMOWO1ZvXw)

Deze rapportages zijn alle te downloaden via edepot.wur.nl/556360 en terug te vinden op de website
beterbodembeheer.nl
Contactpersonen:
Lennart Fuchs (lennart.fuchs@wur.nl)
Leendert Molendijk (leendert.molendijk@wur.nl)
Oktober 2021

Bodemkwaliteitsplan Akkerman

Hilde Coolman en Egbert Schepel
HLB, Wijster
Dit Bodemkwaliteitsplan is onderdeel van het project ‘Bodemkwaliteitsplan voor het veenkoloniale
gebied’ welke in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw wordt uitgevoerd door het HLB in
Wijster.

Inleiding
Een bodem duurzaam beheren en de kwaliteit verbeteren vraagt een integrale aanpak. Zowel op het
gebied van bodemstructuur, water, bemesting als bodembiologie moeten de juiste maatregelen
worden genomen om een perceel in topconditie te brengen en te houden. In de huidige praktijk zijn
de verschillende aspecten van een bodem (fysisch, chemisch, biologisch) vaak gescheiden werelden
met tegenstrijdige adviezen en dito maatregelen ten gevolg. In het kader van de PPS Beter bodem
beheer heeft WUR Open teelten daarom een concept ontwikkeld om een perceel te kunnen voorzien
van één integraal plan, het bodemkwaliteitsplan (BKP). Het HLB draagt bij aan de ontwikkeling van het
bodemkwaliteitsplan door het concept van WUR Open teelten toe te passen op 10 praktijkpercelen in
het veenkoloniale gebied. Het project ‘Bodemkwaliteitsplan voor het veenkoloniale gebied’ wordt
uitgevoerd in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw.
Het BKP voor een perceel wordt opgesteld door te starten met een intakegesprek met de teler, waarin
de vraagstelling van de teler en de benodigde informatie van een perceel verzameld wordt. Dit dient
als basis voor het bodemkwaliteitsplan. In het bodemkwaliteitsplan zijn de bodemkwaliteit en de
huidige praktijk in de volgende deelonderwerpen beschreven: bodemstructuur en -water (H.2),
bodemvruchtbaarheid (H.3), en bodemleven (H.4). In hoofdstuk 5 zijn vervolgens één of meerdere
scenario’s uitgewerkt die de teler kunnen helpen om de bodemkwaliteit te verbeteren en eventuele
problemen op te lossen en in hoofdstuk 6 wordt globaal het effect van de scenario(‘s) op het saldo
toegelicht. Tot slot wordt afgesloten met een samenvatting van de aandachtspunten en een plan van
aanpak.
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1.1 Vraagstelling ondernemer
De vraagstelling van de akkerbouwer:
‘Hoe kan de AM problematiek onder controle worden gekregen op dit perceel?’
‘Zijn er (economisch) gunstige bouwplanverruimingen denkbaar?’
‘Hoe kan ik de structuur van mijn grond verbeteren en een egaler perceel creëren?’

1.2 Algemene bedrijfsinformatie
Mts. Akkerman
Koos en Wim Akkerman
Griendtsveenstraat 7, Erica
Het totale bedrijfsoppervlak bedraagt 180 ha. Hiervan wordt op 90 ha zetmeelaardappelen (1 op 2)
geteeld, op 20/22 ha suikerbieten, op 4 ha zomertarwe en op de rest wintertarwe.
Naast de akkerbouw heeft het bedrijf sinds 1992 een pluimveetak. De mest
uit de pluimveetak wordt gebruikt op de eigen percelen. In het verleden
gaf dit geen problemen, maar de laatste jaren ontstaan er problemen in de
fosfaatruimte.

1.3 Algemene perceelsinformatie
Dit bodemkwaliteitsplan is opgesteld voor het perceel L1+L2+L3 met een
totaal oppervlak van 12.14 ha. Het perceel is gelegen aan de Katshaarweg
nabij het Stieltjeskanaal (GPS coördinaten 52.66496,6.81798). L2 en L3 zijn
altijd van veehouders geweest en aan het perceel toegevoegd in
respectievelijk 2014 en 2016.
Figuur 1: Kaartje perceel L1 en L2/L3
Tabel 1: Rotatie op perceel L1 + L2/L3 de afgelopen 10 jaar.

Jaar
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Gewas
Suikerbiet (L1)
Aardappels (L1)
Wintertarwe (L1)
Aardappels
Wintertarwe/Mais (L3)
Aardappels
Wintertarwe/Suikerbiet
(L2+L3)
Aardappels
Wintertarwe
Aardappels

Ras
Emilia
Merano
Henrik
Avarna (L1&L2)
Axion
Graham/BTS
Axion
Hendrik
Novano

Groenbemester

Ras

Bladrammenas

Contra

Bladrammenas

Contra

Bladrammenas

Contra

Bladrammenas

Angus
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2 Bodemstructuur en -water
2.1 Fysische bodemkwaliteit

Figuur 2: Hoogtekaart perceeldeel L1, bron: Boerenbunder

Figuur 3: Hoogtekaart perceeldeel L2+L3, bron: Boerenbunder

Hoogte verschillen: Laagste deel van het perceel zit in de zuidwest hoek (10.9m) en het hoogste deel
zit in het noordoosten (12.33m). Verschil betreft ruim 1 meter.
Profielkuilbeoordeling:
Het betreft hier een versleten dalgrond (zand), waarin de oude lagen nog grotendeels in stand zijn. Er
is enige vermenging tussen de verschillende grondlagen op getreden, maar dit is minimaal. De
overgang tussen de bouwvoor en onderliggende gele zand is scherp bij een deel van de profielkuilen,
Figuur 4. Verder naar het oosten op het perceel is de zwarte teeltlaag dunner en is de overgang
minderscherp, Figuur 4. De dikte van de zwarte teeltlaag lijkt effect te hebben op de gewasstand, hoe
dikker de laag hoe beter het gewas staat.
Er zijn geen storende lagen aangetroffen.
Voor een uitgebreidere omschrijving van de diverse profielkuilen, zie het losse rapport.
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Figuur 4: Profielkuilen. Links gegraven op de west kant van het perceel en rechts gegraven op de oostkant van het perceel.

2.2 Huidige praktijk grondbewerking
Sinds 2006 wordt er niet meer geploegd maar wordt alles gespit, voor iedere teelt aan (ook voor
groenbemester). Na het graan wordt het perceel dus 2x gespit voordat er aardappels in worden
gepoot. Doorgaans wordt er ook wel gewoeld, maar vanwege de droogte, de afgelopen jaren niet.

2.3 Water
Drainage is aanwezig in de laagtes op L1 (aangelegd in 2005), maar werkt niet optimaal. Er is de
mogelijkheid tot beregening op dit perceel. Afgelopen winter is er wateroverlast geweest, er zijn
toen geultjes gegraven om het water weg te laten lopen.
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Figuur 5: Drainage op het perceel aangelegd in 2005, de rode stip geeft ongeveer de plek aan waar water bleef staan in de
winter van 2020.

Het perceel is met name aan de westkant droogte- en stuifgevoelig.

2.4 Aandachtspunten
Op het gebied van bodemstructuur en water valt op dat er met name grote verschillen zitten in de
hoogte van het perceel. Daarnaast is er wateroverlast op delen van het perceel, wat waarschijnlijk
terug te leiden is naar onvoldoende of slecht functionerende drainage.

3 Bodemvruchtbaarheid
3.1 Chemische bodemkwaliteit
Indicator

Resultaat L1

Resultaat L2+L3

Streeftraject*

Beoordeling

Organische stof

5.4

C/N verhouding

20-21

19

13-17

5.2

5.3

5.2-5.8

Goed

P bodemvoorraad

605-620

955

345-540

Hoog, wisselend

K-bodemvoorraad

235-335

160

Onduidelijk**

Laag op L2+L3

40-45

45

95-145

Laag

pHCaCl – EF

NLV (ruwe schatting)

5.3
Hoog

* Streeftraject gebaseerd op Eurofins uitslag
** Op twee uitslagen van het zelfde perceel, genomen op dezelfde dag staan twee verschillende
streeftrajecten.

3.2 Huidige Praktijk
Eigen kippenmest wordt gebruikt als basis voor de bemesting op het perceel. De kippenmest gift wordt
aangevuld met KAS en Kali60. In het verleden lagen de fosfaatgehaltes van de kippenmest beduidend
hoger. I.v.m. ander voer voor de kippen zijn de afgelopen twee jaren de fosfaatgehaltes gereduceerd.
Zoals in tabel 2 is te zien is de stikstof gift passend voor het huidige bouwplan. Echter wanneer er stro
wordt gehakseld, dan moet er rekening gehouden worden met een extra N-behoefte van 25 kg. Het
feit dat het stro niet goed verteerd is het afgelopen jaar zou er aan kunnen liggen dat er onvoldoende
stikstof beschikbaar was voor zowel de vertering van het stro als voor de groei van de bladrammenas.
Volgens het NDICEA model, Figuur 6, is de stikstof behoefte gedurende het gehele bouwplan
voldoende om aan de vraag te voldoen. Het verloop van de beschikbare N-mineraal, Figuur 7, geeft
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aan dat er aan het einde van de wintertarwe een lage hoeveelheid N beschikbaar is. Ondanks dat deze
direct weer wordt aangevuld met een nieuwe gift, kan het zijn dat dit de limiterende factor is voor
zowel het verteren van het stro als het groeien van de bladrammenas.
Tabel 2: N-behoefte en gift. w.c. (werking coëfficiënt) deel wat direct beschikbaar is voor het gewas in het groeiseizoen.

Gewas
ZA (Seresta)

N-Behoefte
in kg N
250

Gift per ha

N- Gift in kg N

7.2 ton KM met (w.c. 0.6)
6 ton KM op bladrammenas (w.c. 0.2)
Bladrammenas

WT

200

396 kg Kas-zwavel
278 kg Kas
111 kg Kas

160
54
30
95
75
30

Bladrammenas
Stro
Totaal

60
25
535

6 ton KM met 8 kg N mineral/ton + wat Norg

65
509

Figuur 6: Output van het model NDICEA waarbij de cumulatieve stikstofbeschikbaarheid en de stikstof opname zijn
weergegeven.

Figuur 7: Verloop van N-mineraal in de huidige rotatie.
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3.3 Organische stof

Figuur 8: Organische stof balans berekend a.d.h.v. het bouwplan van de afgelopen 4 jaar.

De organische stof balans is ruimschoots positief.

3.4 Aandachtspunten
De meest recente bodemanalyses geven aan dat de fosfaatgehaltes hoog zijn en kalium waardes
relatief laag. Dit is veroorzaakt door de eigen kippenmest, met relatief hoge fosfaat gehaltes, wat in
het verleden altijd op deze grond is uitgereden. Inmiddels is de N/P verhouding van de mest gunstiger.
Het langzaam verteren van het stro kan te maken hebben met een te krappe stikstofgift na de
wintertarwe. Er is dan onvoldoende N-mineraal beschikbaar voor zowel het verteren van het stro als
voor de groei van de bladrammenas. Een ander aspect voor de stro vertering is het bodemleven
(schimmels en bacteriën) wanneer deze onvoldoende actief zijn kan dit ook resulteren in een langzame
stro vertering. Het bodemleven kan gestimuleerd worden door bijvoorbeeld een compost gift.
In het huidige bouwplan wordt er ruim voldoende organische stof aangevoerd om de organische stof
op peil te houden.

4 Bodemgezondheid
4.1 AM
De afgelopen jaren zijn op het perceel weinig problemen gezien met AM. De teler heeft na elke
aardappelteelt op dezelfde 2 plekken in het perceel, waar in het verleden een besmetting zat,
gemonsterd. Ondanks een lage gemeten besmetting na de aardappelteelt van 2018, was er het
afgelopen groeiseizoen, 2020, duidelijk schade in het gewas zichtbaar. Uit de intensieve AM
bemonstering na de teelt van 2020 bleek dat, met name op L1, hoge besmettingen zijn ontwikkeld van
~7000 lle/ 200 gr grond. Het gaat hier om een 100% G. pallida besmetting.
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Figuur 9: AM ontwikkeling op 2 plekken in het perceel, gemeten na de teelt van het desbetreffende ras.
N.B. Perceel L2 is sinds 2016 in gebruik.

Figuur 10: Opbrengstkaart van de aardappeloogst in 2020, met daarbij de gemeten besmettingen na de oogst.

10

4.2 Vrijlevende aaltjes
In 2018 en 2020 zijn hoge P. penetrans besmettingen gemeten op perceeldeel L2, ook zit hier een
aanzienlijke M. chitwoodi besmetting. Op perceelsdeel L1 is nauwelijks P. penetrans aangetroffen en
alleen in 2018 M. chitwoodi.

Vrij levende aaltjes
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400
300
200
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0
P.penetrans

M. Chitwoodi

P.penetrans

L1

M. Chitwoodi
L2

2016
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Figuur 11: Vrijlevende aaltjes op perceel L1 en L2. N.B. Van L1 zijn er geen gegevens bekend uit 2016.

4.3 Aandachtspunten
De twee plekken die de afgelopen jaren bemonsterd zijn bleken geen representatief beeld te geven
van de AM populatie in het hele perceel. De AM populatie bleek veel hoger dan gedacht. Novano is
een zeer laag tolerant ras voor zowel AM als vrijlevende aaltjes, dit is de oorzaak van de de geziene
schade in het gewas in 2020. Nu er meer duidelijkheid is over de aaltjespopulatie in het gehele veld
kan er een passender ras worden gekozen.

5 Scenario’s
5.1 Huidige rotatie/beheer voortzetten
Bij het voorzetten van de huidige rotatie moet goed gekeken worden naar de AM besmetting. Naast
de AM besmetting verdient ook de P. penetrans populatie de nodige aandacht. Met de huidige rotatie
kan dit in de toekomst problemen gaan geven in de aardappelteelt.
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5.2 Verschillende Scenario’s
Scenario A: 1 op 2 aardappelen blijven telen
Tabel 3: Mogelijke rotatie wijziging, scenario A.

Jaar
2021

Gewas
Wintertarwe

Ras

2022
2023
2024
2025

Aardappelen
Wintergerst
Aardappelen
Wintertarwe

Supporter

2026
2027
2028
2029

Aardappelen
Wintergerst
Aardappelen
Wintertarwe

Afhankelijk uitkomst RKT

2030

Aardappelen

Groenbemester
Bladrammenas (L1)
Engels raai (L2) i.v.m. pp
Tagetes (In ieder geval op L2)

Afhankelijk uitkomst RKT
Bladrammenas (afhankelijk van
vrijlevende alen situatie)
Tagetes – indien nodig
Afhankelijk uitkomst RKT
Bladrammenas (afhankelijk van
vrijlevende alen situatie)

Er moet rekening gehouden worden met het AM-probleem. Hier wordt goed op ingespeeld door een
rassenkeuzetoets uit te voeren en hiermee het ras te selecteren, wat het beste bij de populatie past
die zich in dit perceel bevindt. Vanuit de RKT lijken de rassen Avamond (2%), Seresta (2%) en Supporter
(4%) het beste bij deze populatie te passen. Seresta is een laag tolerant ras en is daarom bij deze mate
van besmettingen niet aan te raden. Van het ras Supporter zijn het komende jaar voldoende
aardappels beschikbaar om op dit perceel te zetten. Het is belangrijk om na de teelt van Supporter de
populatie opnieuw te monitoren om te zien of dit ras het gewenste effect heeft gehad. Als dit niet het
geval blijkt te zijn kan er in 2024 Avamond op dit perceel worden geteeld. Daarnaast moet er granulaat
ingezet worden om het resistente ras goed te laten groeien en de besmetting extra te verlagen. Figuur
12 geeft een inschatting van het verloop van de AM-populatie aan de hand van de uitslag in het
verleden en de uitslag van de rassenkeuzetoets. Het is echter erg lastig om het exacte populatieverloop
in te schatten. Vandaar dat een grondmonster na de aardappelteelt van 2022 wordt geadviseerd om
de effecten van dit ras in beeld te krijgen.

12

AM
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2010

2012

2014

2016
L1

2018

2020

2022

2024

L2

Figuur 12: Inschatting van het AM verloop in het verleden en voor de komende twee jaar a.d.h.v. de beschikbare uitslagen
(AM uitslag en RKT).

De Pratylenchus penetrans populatie die zich, met name, op L2/L3 bevindt zal zich in het huidige
bouwplan verder ontwikkelen, Figuur 15. Door een andere groenbemester te kiezen kan hier op
ingespeeld worden. Bladrammenas vermeerderd de P. penetrans populatie namelijk sterk. Een
(eenmalige) tagetes teelt zou hier in het bouwplan passen als er in 2023 voor wintergerst wordt
gekozen i.p.v. wintertarwe. Het resterende groeiseizoen na wintertarwe is namelijk te kort voor een
geslaagde tagetesteelt. Na de teelt van 2021 is het advies om, in ieder geval op L2, geen bladrammenas
in te zaaien. Een Japanse haver zou een voor de hand liggende keuze zijn, maar vanwege de M.
chitwoodi besmetting niet aan te raden. Vandaar dat het advies is om hier voor Engels raaigras als
groenbemester te kiezen, deze vermeerdert de populatie P. penetrans minder sterk dan de
bladrammenas en vermeerderd geen M. chitwoodi. Een andere optie zou kunnen zijn om voor één jaar
geen groenbemester te telen. Het is belangrijk om het perceel dan goed vrij te houden van onkruiden
zodat de aaltjes zich daar ook niet op kunnen gaan vermeerderen. De P. penetrans populatie zal dan
onder braak maximaal 50% afnemen in aantal t.o.v. de populatie na de graanteelt. Wanneer er voor
braak na de wintertarwe gekozen wordt, is dit ook een goed moment om lastig onkruiden en
aardappelopslag van voorgaande jaren te bestrijden.
Figuur 13 geeft een inschatting van het verloop van de P. penetrans besmetting wanneer er volgens
het alternatieve bouwplan wordt geteeld. Het is erg lastig om hier een goede inschatting van te maken.
Het effect van bijvoorbeeld een tagetes teelt is namelijk afhankelijk van de mate waarin deze teelt
slaagt. Ook hier is daarom het advies om na de teelt te monsteren om het effect in beeld te krijgen.
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Figuur 13: Inschatting van het verloop van de P. penetrans besmetting aan de hand van beschikbare uitslagen.

De M. chitwoodi populatie is al sterk gereduceerd door het gebruik van een resistente bladrammenas.
Tagetes vermeerdert M. chitwoodi in ieder geval niet, maar door de teelt van aardappels en tarwe kan
de populatie wel weer toenemen, Figuur 14. Zaak blijft dus om ook hier de populatie goed te blijven
monitoren. In het huidige bouwplan zal M. chitwoodi geen probleem zijn, als er wordt nagedacht over
andere gewassen, moet hier rekening mee worden gehouden.

Aaltjes per 100 ml grond

M. chitwoodi
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2015

2016

2017

2018

2019

L1

2020

2021

2022

2023

L2

Figuur 14: Inschatting van het verloop van de M. chitwoodi besmetting aan de hand van beschikbare uitslagen.

Scenario B: 2 op 5 aardappelen telen en introductie andere gewassen
Tabel 4: Mogelijke rotatie wijziging, scenario B.

Jaar

Gewas

2021

Wintertarwe

2022

Aardappelen

2023

Wintergerst

2024

Uien

Ras

Groenbemester
Bladrammenas (L1)
Engels raai (L2)

Afhankelijk van uitslag RKT
Tagetes
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2025

Aardappelen

2026

Wintertarwe

2027

Aardappelen

2028

Wintergerst

2029

Suikerbieten

2030

Aardappelen

Afhankelijk van uitslag RKT
Bladrammenas
Afhankelijk van uitslag RKT
Tagetes – alleen indien nodig
Afhankelijk van uitslag RKT

Voor scenario B gelden dezelfde aandachtspunten wat betreft de aaltjes (AM en Pratylenchus
penetrans) zoals bij Scenario A beschreven. Daar komt nog extra bij kijken dat verscheidene vrijlevende
aaltjes schade kunnen toebrengen aan de ui. Met name P. penetrans kan voor schade zorgen, maar
ook M. chitwoodi kan schade veroorzaken. Door de uienteelt in te passen na de tagetesteelt wordt
voor de ui het optimale moment in de rotatie gekozen met het oog op de aaltjes.
Het implementeren van een suikerbietenteelt, allicht eerder dan aangegeven in bovenstaande rotatie,
is ook een manier om de P. penetrans populatie een tik te geven.
De pHCaCl is 5.2-5.3. Waarschijnlijk varieert dit over het perceel, waardoor het op bepaalde plekken
misschien aan de lage kant is voor suikerbieten. Het is daarom aan te raden om voor de
suikerbietenteelt de pH over het perceel beter in beeld te brengen, zodat er eventueel variabel bekalkt
kan worden.

Figuur 15: De aanwezige vrijlevende aaltjes en de invloed die de te telen gewassen en groenbemesters hebben op de
populatie en vice versa. Bron: aaltjesschema.nl

5.3 Overig advies (beide scenario’s)
Om de verschillen in organische stof en de pH goed in beeld te krijgen op het perceel raden we aan om
een intensieve bodembemonstering op het perceel uit te voeren, bv. LIAB. Het perceel is erg variabel
en hiermee wordt er goed inzicht verkregen in de variatie en kan erop ingespeeld worden met
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bemesting, bekalken en aaltjesbeheersing. Hiermee kan uiteindelijk een egaler perceel verkregen
worden.

Bemesting
Organische mest
Op het bedrijf wordt de eigen kippenmest gebruikt als basis bemesting. De fosfaatgehaltes van de
eigen kippenmest zijn lager dan de gemiddelde gehaltes die in het handboek bemesting worden
gehanteerd. Sinds 2 jaar krijgen de kippen ander voer en is het fosfaatgehalte in de mest flink
teruggelopen. Door deze gunstigere N/P verhouding is het niet nodig om af te wisselen met drijfmest.
Organische stof
In 2019 is ervoor gekozen om het stro van de wintertarwe te hakselen in plaats van af te voeren. Dit
stro verteerd echter langzaam. Er is krap voldoende stikstof beschikbaar voor zowel de stro vertering
als de bladrammenas, dit zou hier de oorzaak van kunnen zijn. Daarnaast zou het ook te maken kunnen
hebben met het bodemleven, een compost gift zou gebruikt kunnen worden om het bodemleven te
activeren. Aangezien er verder ruim voldoende organische stof wordt aangevoerd zou ervoor kunnen
worden gekozen om het stro af te voeren.
Stikstof
De stikstof gift na de wintertarwe is aan de krappe kant voor zowel de groei van de bladrammenas als
voor de vertering van het stro. Met een iets hogere kippenmest gift of een aanvullende kunstmest gift
zou dit gemakkelijk opgelost kunnen worden. Een andere optie zou zijn om varkensmest te gebruiken
in plaats van kippenmest, omdat de stikstof hieruit sneller vrij komt. Figuur 16 geeft weer hoe de
organische stof balans eruit ziet als de kippenmest gift na de wintertarwe wordt vervangen voor een
varkensdrijfmestgift, deze blijft positief.

Figuur 16: Organische stof balans met VDM i.p.v. kippenstrooiselmest.
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Kali
Gezien de relatief lage waardes voor de K-bodemvoorraad, verdient de aanvoer van Kali de aandacht.
Voor het aanvoeren van Kali zou voor compost gekozen kunnen worden i.p.v. eigen kippenmest. De
vraag is of het financieel voordelig is om compost aan te voeren i.p.v. eigen kippenmest, maar gezien
de kali gehaltes zou het wel op dit perceel passen.

Droogte/water:
Het perceel is droogte gevoelig, er worden echter al allerlei maatregelen genomen om hier zo goed
mogelijk op in te spelen: niet meer woelen en veel organische stof aanvoeren. Het advies is om dit zo
veel mogelijk te blijven doen.
Daarnaast wordt blijft er in natte periodes water op bepaalde plekken water op het land staan. Met
een drainage specialist kan er gekeken worden hoe de drainage het beste aangelegd kan worden om
water op deze plekken te vermijden.
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Hoofdstuk 6 Saldoberekening
Op basis van de saldo’s in de saldoberekeningen van Delphy voor 2021 is voor de diverse scenario’s
een saldoberekening gemaakt. Deze saldo’s zullen niet 1 op 1 overeenkomen met de saldo’s op dit
specifieke bedrijf. De berekende saldo’s door Delphy zijn namelijk gebaseerd op de gemiddelde
opbrengst en prijs minus kosten die een teler maakt voor het telen van het genoemde gewas, zaai/poot
kosten, bemesting en gewasbescherming, voor het gebied Noordoost. Voor de kosten van de
groenbemesters zijn de saldo’s uit de KWIN-AGV 2018 gebruikt. Het doel van het doorrekenen van
deze scenario’s binnen het BKP plan is om een idee te geven van de verschillen tussen de diverse
scenario’s. In deze saldoberekening is alleen rekening gehouden met de wijzigingen in het bouwplan,
er is dus geen rekening gehouden met de kosten van de overige maatregelen, bijvoorbeeld wel of geen
aanvoer van compost. Onderstaand is wat extra uitleg per scenario te vinden.
Huidige scenario:
We gaan er vanuit dat wanneer er niets wordt gedaan aan de AM problematiek en er niet wordt
ingegrepen op het ontwikkelende P. penetrans probleem dat het saldo van de zetmeelaardappelen de
komende jaren terug zal lopen, Tabel 5.
Scenario A:
Vanuit diverse onderzoeken is bekend dat een aardappelteelt na een tagetes groenbemester een
beduidend hogere opbrengst geeft. Het lastig is om deze meer opbrengst te kwantificeren, onder
andere omdat dit afhankelijk is van het slagen van de tagetes teelt. Ook eventuele meeropbrengsten
door het telen van de juiste aardappelrassen en/of het mogelijk verminderde gebruik van granulaat is
niet meegenomen in de saldoberekeningen, omdat de exacte effecten lastig in te schatten zijn.
Daarnaast is het onzeker of de relatief dure tagetes teelt in 2027 nodig is, dit zal aan de hand van een
vrijlevende alen monster t.z.t. moeten worden vastgesteld. De saldoberekening voor scenario A is
hiermee wat aan de voorzichtige kant, maar zal naar waarschijnlijkheid hoger liggen dan wanneer er
zal worden vastgehouden aan het huidige bouwplan, Tabel 5.
Als er naar het bedrijfssaldo wordt gekeken heeft de teelt van de wintergerst ook nog een impact. Het
zaad van de wintergerst moet dan afgevoerd worden en voer-tarwe moet aangekocht worden.
Wanneer er niet gekozen wordt voor de tagetesteelt i.v.m. saldo technische redenen, dan zou een
ander alternatief voor de bladrammenas, Japanse haver kunnen zijn. Dit is geen waardplant voor P.
penetrans, wel voor M. chitwoodi maar dit geeft in scenario A geen problemen. Het ruimt de P.
penetrans echter niet actief op, wat een tagetes wel doet.
Scenario B:
Voor scenario B geldt hetzelfde als voor scenario A. De eventuele meer opbrengsten door het gebruik
van de juiste aardappelrassen en de tagetesteelt is lastig in te schatten, daarom is ervoor gekozen om
hetzelfde saldo voor zetmeelaardappelen aan te houden. De uienteelt zorgt hier voor het grote verschil
met de voorgaande scenario’s. De prijs van uien is sterk variabel en er worden slechts eenmaal in de
10 jaar uien geteeld in dit scenario, het effect van de uienteelt op het saldo moet daarom met enige
voorzichtigheid bekeken worden.
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Tabel 5: Saldoberekening gebaseerd op cijfers Delphy Actua Noordoost nummer 1 2021 en KWIN AVG 2018, * Kosten
tagetes teelt niet gebaseerd gegevens WUR. Bij de saldo’s van wintertarwe is er vanuit gegaan dat het stro wordt verkocht.
Huidige scenario
2021 Wintertarwe
Bladrammenas
2022 Aardappelen

Saldo/ha
€ 1.339,00
€ -196,00
€ 2.400,00

2023 Wintertarwe
Bladrammenas
2024 Aardappelen

€ 1.339,00 Wintergerst
€ -196,00 Tagetes*
€ 2.300,00 Aardappelen

€ 1.045,00 Wintergerst
€ -425,00 Tagetes*
€ 2.400,00 Uien (LW)

€ 1.045,00
€ -425,00
€ 2.967,00

2025 Wintertarwe
Bladrammenas
2026 Aardappelen

€ 1.339,00 Wintertarwe
€ -196,00 Bladrammenas
€ 2.200,00 Aardappelen

€ 2.400,00

2027 Wintertarwe
Bladrammenas
2028 Aardappelen

€ 1.339,00 Wintergerst
€ -196,00 Tagetes*
€ 2.100,00 Aardappelen

2029 Wintertarwe
Bladrammenas
2030 Aardappelen

€ 1.339,00 Wintertarwe
€ -196,00 Bladrammenas
€ 2.100,00 Aardappelen

€ 1.339,00 Aardappelen
€ -196,00
€ 2.400,00 Wintertarwe
Bladrammenas
€ 1.045,00 Aardappelen
€ -425,00
€ 2.400,00 Wintergerst
Tagetes*
€ 1.339,00 Suikerbieten
€ -196,00
€ 2.400,00 Aardappelen

€ 16.815,00

€ 16.701,00

€ 18.135,00

Totaal

Scenario A
Wintertarwe
bladrammenas/engelsraai
Aardappelen

Saldo/ha
€ 1.339,00
€ -164,00
€ 2.400,00

Scenario B
Wintertarwe
bladrammenas/engelsraai
Aardappelen

Saldo/ha
€ 1.339,00
€ -164,00
€ 2.400,00

€ 1.339,00
€ -196,00
€ 2.400,00
€ 1.045,00
€ -425,00
€ 2.010,00
€ 2.400,00

Hoofdstuk 7 Samenvatting
Onderstaand is een samenvatting ingevoegd met daarin kort de vraagstelling, aandachtspunten en
de (optionele) maatregelen.
Dit bodemkwaliteitsplan is opgesteld om de vraag hoe de AM problematiek aangepakt kan worden op
dit perceel te beantwoorden. Daarnaast is er gekeken of er (economisch) gunstige
bouwplanverruimingen mogelijk zijn en of er een egaler perceel verkregen kan worden.
Bij het opstellen van het BKP kwamen verschillende aandachtspunten naar voren.
- Op het gebied van bodemstructuur en water verdient de drainage de aandacht. Een slecht
functionerende drainage is waarschijnlijk de oorzaak van de wateroverlast afgelopen winter;
- Het perceel is variabel, deze verschillen zijn nu niet duidelijk in beeld;
- Het achtergebleven stro wordt niet goed verteerd, de exacte oorzaak hiervan is lastig in te
schatten, maar zou kunnen liggen bij een te krappe stikstof gift of bij onvoldoende actief
bodemleven;
- De AM populatie is de afgelopen jaren onderschat, waardoor de populatie ongezien kon
groeien tot de huidige hoeveelheden. De juiste rassenkeuze i.c.m. granulaat toepassing is
essentieel om deze weer onder controle te krijgen;
- De P. penetrans populatie heeft de potentie om door te groeien tot een groot probleem in dit
perceel.
Aan de hand van bovenstaande aandachtspunten zijn er een aantal (optionele) maatregelen die de
teler toe kan passen:
- Rassenkeuzetoets om de juiste ras bij deze AM populatie te bepalen;
- Tagetes implementeren als groenbemester om de P. penetrans populatie te reduceren;
- Compost aanvoeren;
- Intensieve bemonstering op het gebied van pH en organische stof;
- Drainage verbeteren op natte stuk;
- Bouwplanverruiming met uien/suikerbieten, scenario B.
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