WERKEN AAN EEN DUURZAME BODEM DIE WERKT VOOR JOU
De bodem is essentieel voor ons bestaan. De wens, en in sommige gebieden noodzaak,
tot een duurzamer en actiever bodembeheer is duidelijk. De afgelopen decennia haalden
we steeds hogere gewasopbrengsten uit de bodem door te sturen met kunstmest,
gewasbeschermingsmiddelen en mechanisatie. Dit gaf echter ook ongewenste
neveneffecten. De maatschappij vraagt nu om een andere aanpak.
Een gezonde, toekomstbestendige bodem is een kwestie van een lange adem.
Om dit te bereiken is integraal bodembeheer nodig, met maatwerk en praktisch
toepasbare oplossingen. Daar werkt het PPS Bodembeheer aan in de vorm van

onafhankelijk onderzoek samen met bedrijven en overheid. Om nieuwe antwoorden
vinden op de vragen uit de praktijk en maatschappij. Om verbanden te leggen binnen
de kennis die we de afgelopen tien jaar vergaard hebben. Om te investeren in de
bodem onder ons bestaan.
De PPS Beter Bodembeheer stopt en daarmee het waardevolle onderzoek naar
duurzaam integraal bodembeheer. Er zijn nog genoeg vragen die we met boeren en
andere belanghebbenden willen beantwoorden. Daarom zoeken we financiering
voor het broodnodige vervolg.

Ondersteun het project zodat wij ons blijven verdiepen in de bodem!

Scan de code voor meer informatie.

PPS BETER BODEMBEHEER WERKT AL 10 JAAR AAN PRAKTISCHE KENNIS
Samenwerken met telers in Bodemkwaliteit op zand
De problemen rondom bodemkwaliteit van zandgronden zijn complex. Telers willen
uitspoeling voorkomen, organische stof behouden en bodemziektes beperken.
De mogelijkheden om de zandgronden te beheren, zijn zo divers als de teelten.
In de systeemproef Bodemkwaliteit op zand kijken we samen met telers naar de
effecten van organisch stofbeheer en grondbewerking op gewasopbrengst,
bodemkwaliteit en stikstofverliezen.

“Telers houden onderzoekers een spiegel
voor. Ze dwingen ons de vertaalslag naar
de praktijk te maken. Dat is precies de
bedoeling van praktijkonderzoek.”

Marie Wesselink
Onderzoeker WUR

Zo begrijpen we steeds beter hoe we gewassen efficiënter kunnen bemesten met
minimale verliezen. Een extensievere vruchtwisseling en niet-kerende grondbewerking
blijken tot minder verliezen te leiden.

DE UITDAGINGEN ROND BODEMKWALITEIT OP ZANDGROND ZIJN
NOG NIET OPGELOST. MET AANGESCHERPTE STRATEGIEËN ROND
GRONDBEWERKING, GROENBEMESTERS EN ORGANISCH STOFBEHEER
WILLEN WE EEN VOLGENDE STAP ZETTEN.

Onderzoek naar de effecten en toepasbaarheid van bodemmaatregelen
Maatregelen als niet-kerende grondbewerking, composttoepassing en groenbemesters
dragen bij aan een of meer maatschappelijke opgaven en behoud of verbetering van
opbrengst. De maatregelen kosten vaak wel meer geld en er is meer kennis nodig om
ze goed uit te voeren.
Onze onderzoeken brengen de effecten van de maatregelen in kaart inclusief
toepasbaarheid en kosten en baten.

“Opbrengsten dalen bij te weinig
aanvoer van organische stof”

Harry Verstegen
Onderzoeker WUR

Opstellen van BLN-indicatorset
Het meten van de bodemkwaliteit is belangrijk voor het werken aan een duurzaam
beheer van landbouwbodems. In 2019 hebben we de indicatorset Bodemindicatoren
voor Landbouwgronden in Nederland (BLN) ontwikkeld in opdracht van het Ministerie
van LNV.

OM EFFECTEN SPECIFIEK VOOR EEN SITUATIE IN TE KUNNEN SCHATTEN
EN TOT EEN BETROUWBAAR MAATWERKADVIES TE KOMEN IS HET
NODIG DE EFFECTEN NOG BETER IN KAART BRENGEN. DIT DRAAGT BIJ
AAN DAADWERKELIJK DUURZAAM BODEMBEHEER IN 2030 VAN ALLE
LANDBOUWGROND IN NEDERLAND.

“Goede bodemkwaliteit betekent nog
niet per se een goed bodembeheer en
omgekeerd”

Janjo de Haan
Onderzoeker WUR en coördinator
PPS Beter Bodembeheer

Deze BLN-indicatorset maakt het mogelijk om de bodemkwaliteit van landbouwgronden
op een uniforme, integrale manier te meten.
De BLN wordt momenteel omgebouwd tot een methode om de bodemkwaliteit te
beoordelen op de bijdrage aan diverse ecosysteemdiensten, naast de bijdrage aan
productie bijvoorbeeld ook de bijdrage aan koolstofvastlegging, biodiversiteit en
waterkwaliteit.

DE BLN-AANPAK MOET IN DE KOMENDE JAREN GETEST EN VERBETERD
WORDEN MET NIEUWE KENNIS ROND BIJVOORBEELD BODEMBIOLOGIE
EN NIEUWE MEETMETHODEN.

Bodemkwaliteitsplan
Het in stand houden of verbeteren van de bodemkwaliteit vergt een kennisintensieve,
integrale aanpak. Probleem is dat de noodzakelijke kennis over de fysische, chemische
en biologische aspecten van de bodem vaak is versnipperd en dat er op dit moment
geen partijen ‘de integrale gesprekspartner’ zijn voor de teler. Hierdoor krijgt een teler
vaak tegenstrijdige adviezen.
Het Bodemkwaliteitsplan is een nieuw instrument dat de noodzakelijke informatie op
een praktische manier bij elkaar brengt. Voor zowel telers als adviseurs een enorme
stap voorwaarts.
Het Bodemkwaliteitsplan zorgt voor een integrale aanpak van bodemkwaliteits
problemen. Met een eenduidige aanpak en diverse tools kunnen diverse oplossingen
voor bodemkwaliteitsproblemen worden verkend.

“Als je bodem niet in orde is, sta je
eigenlijk al met 10-0 achter”

ER IS VEEL KENNIS NODIG OM TOT EEN GOED BODEMKWALITEITSPLAN
TE KOMEN. DOOR ONTWIKKELING VAN DIVERSE NIEUWE TOOLS ALS
ONDERDEEL VAN HET BODEMKWALITEITSPLAN, HELPEN WE TELERS
OM TOT DE JUISTE INTEGRALE AANPAK TE KOMEN.

Marianne Hoogmoed
Onderzoeker Louis Bolkinstituut, voorheen
wetenschappelijk medewerker bodem van Iperen

Bedrijvennetwerk bodemmetingen
Onderzoek in en met de praktijk is een belangrijk taak van PPS Beter Bodembeheer.
Daarom is in het najaar van 2018 het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen opgezet met als
doel om bodemmetingen op praktijkbedrijven te testen en te kijken naar de samenhang
van bodemindicatoren onderling en met de bedrijfsvoering.

“In extreme weersomstandigheden zie je
toch vaker dat je op gronden waar je een
hoger organisch stofgehalte hebt een
weerbaarder gewas hebt.”

Gert Evenhuis

Akkerbouwer in Schoonoord

Het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen bestaat uit 16 akkerbouwers verspreid over heel
Nederland. Op de bedrijven in dit netwerk worden alle aspecten van bodemkwaliteit
gemeten. Dit draagt bij aan een beter advies aan boeren over het monitoren en verbeteren
van hun bodemkwaliteit.
In het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen is de BLN-indicatorset samen met diverse
nieuwe meettechnieken getest onder allerlei diverse omstandigheden. Tevens is de
methodiek van het bodemkwaliteitsplan getest.

MET VOORTZETTING VAN HET BEDRIJVENNETWERK BODEMMETINGEN
KUNNEN WE MET DE TELERS AAN ANDEREN LATEN ZIEN HOE JE
BODEMKWALITEIT MEET EN DUURZAAM BODEMBEHEER CONCREET
KAN UITVOEREN.

Groenbemesterdagen & Plant- en bodemgezondheidsdag
Hoe kun je op een aantrekkelijke en informatieve manier de kennis delen die je hebt
opgedaan in je onderzoeken? PPS Beter Bodembeheer heeft de afgelopen jaren niet
alleen rapporten gepubliceerd, maar ook brochures en animaties.
Een andere manier om kennis te delen is het organiseren van bijeenkomsten voor telers.
Voorbeelden hiervan zijn de Groenbemesterdag en de Plant- en bodemgezondheidsdag.

DE BOER
OP(ZOEKEN)

OOK IN DE TOEKOMST ZOEKEN WE DE TELERS OP OM ONZE KENNIS TE
DELEN EN TE VERTALEN NAAR DE BOERENPRAKTIJK. DIT LEVERT OOK
WEER INPUT OP VOOR NIEUW ONDERZOEK NAAR DE UITDAGINGEN IN
DE BOERENPRAKTIJK.

“Niet de grondsoort, maar wat het perceel nodig
heeft, bepaalt de keuze voor de soort groenbemester
die je het beste kunt zaaien. Je kunt daarbij goed
het Handboek Groenbemesters gebruiken.”

Handboek Groenbemesters
Groenbemesters leveren een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van de bodem.
Het belang van de teelt en de juiste keuze van groenbemesters is de afgelopen
toegenomen. Waren het vijftien jaar geleden vooral bemesting en aaltjes, nu spelen
biodiversiteit, klimaatadaptatie, organische stof en de daarmee samenhangende
Europese regelgeving een zeker zo belangrijke rol.

Wiepie Haagsma
Onderzoeker WUR

Vanuit het landbouwonderwijs kwam in 2019 het verzoek een handboek te maken
die docenten en studenten wegwijs maakt in dit brede onderwerp.
De kennis rond groenbemesters en hoe je ze moet telen is samengevat in het Handboek
Groenbemesters. Dit complete handboek is niet alleen geschikt voor studenten en
docenten maar ook telers en adviseurs kunnen het naslagwerk uitstekend gebruiken.

TELERS HEBBEN NOG VEEL VRAGEN ROND GROENBEMESTERS,
BIJVOORBEELD WANNEER EN HOE HET BESTE DE GROENBEMESTER
IN TE WERKEN. DAAR IS NOG MEER ONDERZOEK NAAR NODIG.

Karakterisering organische meststoffen
Om de bodemvruchtbaarheid en duurzaam bodembeheer in de landbouw te bevorderen,
heeft de overheid richtlijnen opgesteld voor percelen met een hoge fosfaattoestand
zodat zij extra organische stof kunnen aanvoeren.
Onderzoekers in de PPS Beter Bodembeheer hebben een classificatieschema voor
organische meststoffen en -reststromen uitgewerkt en criteria opgesteld om
onderscheid te kunnen maken naar organische producten die kunnen worden
aangemerkt als bodemverbeteraar en organische producten waarbij het accent
meer op de bemestende waarde ligt dan op organische-stofvoorziening.

“Van organische stof wil je drie dingen
weten: het koolstofgehalte, de kwaliteit
en de afbraaksnelheid”

VERDERE KARAKTERISERING VAN ORGANISCHE MESTSTOFFEN IS VAN
BELANG OM TOT EEN JUISTE KEUZE TE KOMEN BIJ TOEPASSING IN EEN
SPECIFIEKE SITUATIE. EERDER HEBBEN WE VOORAL GEKEKEN NAAR
VERHOUDING VAN ORGANISCHE STOF EN STIKSTOF EN FOSFAAT MAAR HET
IS OOK BELANGRIJK OM MEER TE KIJKEN NAAR ANDERE EIGENSCHAPPEN
ALS EFFECTEN OP BODEMWEERBAARHEID EN BODEMBIOLOGIE.

Marjoleine Hanegraaf
Onderzoeker WUR

“Kennis uit een dik onderzoeksrapport
komt samen in één schema op maat.”

Ontwikkeling van de Gezondgewastool

Paulien van Asperen

Akkerbouwers willen een zo gezond mogelijk gewas, maar er zijn veel factoren die dit
kunnen belemmeren. Bodempathogenen zijn hier een voorbeeld van. Gelukkig zijn er
tegen veel van dit soort pathogenen werkzame maatregelen. Maar hoe weet je welke
maatregel effectief is? Daar hebben onderzoekers in 2021 een overzichtelijk instrument
voor ontwikkeld: de Gezondgewastool.
Met de Gezondgewastool kunnen akkerbouwers en adviseurs een overzichtelijk schema
maken met informatie welke bodemmaatregelen bijdragen aan de beheersing van de
gekozen bodemziektes.

Onderzoeker WUR

DE TOOL BRENGT EEN RAPPORT VAN HONDERD PAGINA’S OVER
BODEMPATHOGENEN TERUG TOT ÉÉN SCHEMA OP MAAT, WAARMEE DE
AKKERBOUWER DIRECT AAN DE SLAG KAN. DE TOOL IS OP DEZELFDE
MANIER OPGEBOUWD ALS HET VEELGEBRUIKTE AALTJESSCHEMA.
EEN VOLGENDE STAP IS OM OOK DE KENNIS OVER BODEMPLAAG
INSECTEN AAN DE TOOL TOE TE VOEGEN.

Brochures ´Telen zonder ploegen´ / Bodembewerkingsindex
Hoe teel je aardappels en suikerbieten zonder ploegen? De transitie van ploegen naar
gereduceerde grondbewerking roept veel vragen op en is niet zonder uitdaging voor
telers.
Daarom ontwikkelde PPS Beter Bodembeheer in 2021 en 2022 twee brochures waarin
wordt samengevat hoe je aardappels en suikerbieten met niet kerende grondbewerking
kan telen en wat de resultaten zijn geweest in de systeemproeven.

“Je moet niet heilig vast willen houden
aan NKG omdat het NKG is. Voor ons komt
spitten soms beter uit.”

Arie van Os

Akkerbouwer uit Uithuizermeeden

Bodemweerbaarheid verbeteren
Een gezonde gewasproductie is en blijft voor veel akkerbouwers de economische spil
waar het bedrijf op draait. Een belangrijke uitdaging voor agrariërs ligt in het beter
omgaan met hun grond en het daarbij behorende bodemleven. Schadelijke bodemorganismen moeten met minder of geen gewasbeschermingsmiddelen worden beheerst
en de nuttige bodemorganismen willen daarbij juist stimuleren zeker niet te bestrijden.
De grote vraag is natuurlijk hoe doe je dit?
We hebben voor diverse bodemziektes en -plagen bestrijdingsmethodes ontwikkeld
die niet of minder schadelijk zijn voor ander bodemleven zoals 1) Afrikaantjes tegen
Pratylenchus aaltjes, 2) Chitine en keratine tegen sommige aaltjes, Verticillium dahliae
en Pythium en 3) anaerobe grondontsmetting als een beter alternatief in vergelijk met
chemische grondontsmetting.

DE KOMENDE JAREN WILLEN WE VERDER ONDERZOEK DOEN NAAR
ANDERE MINIMALE GRONDBEWERKINGSTECHNIEKEN EN WILLEN WE DE
MATE VAN BODEMVERSTORING DOOR DE VERSCHILLENDE TECHNIEKEN
KWANTIFICEREN. HIERVOOR WILLEN WE EEN GRONDBEWERKINGSINDEX
ONTWIKKELEN.

“Bodembiologie én bodemweerbaarheid
vormen de basis voor het goed
functioneren/presteren van de bodem!”

Johnny Visser
Onderzoeker WUR

DE KOMENDE JAREN WILLEN WE ONDERZOEK DOEN HOE ANDERE
BODEMZIEKTEN EN -PLAGEN TE BEHEERSEN.

