
 

 

 

Inzicht in bodemkwaliteit   

De belangrijkste punten uit de kennisgroep bodem 2014 op een rij, waarbij een gegeven is dat elke 20% 

stijging bodembenutting 10% stijging bedrijfsbenutting geeft. 

Methode:  

 Waar liggen de problemen op je bedrijf en onderzoek dit met de KringloopWijzer  

 Vervolg onderzoek naar de bodem via de bodemconditiescore  

 Neem op basis van de uitkomsten maatregelen 

Resultaat 

Uit de ruim 200 bodemconditiescores die gemaakt zijn in de Achterhoek en Liemers blijkt dat: 

Organische stof gehalte op veel percelen lager is dan de streefwaarde. Organische 

stof (os) is de basis voor een goede bodem. De overheid hanteert 150 kg N per ha voor 

grasland om de bemestingsnormen te berekenen. Om het stikstofleverend vermogen 

te halen om deze norm te realiseren zou het organische stofgehalte op zandgrond rond 

de 5% moeten zijn en voor kleigrond richting de 10%.  

 

Maatregelen om organische stof te verhogen, te behouden of verliezen te verkleinen:  

 Grasland langer aanhouden 

door goed onderhoud en met bijvoorbeeld gebruik te maken van doorzaai. 

 Minimalisering van verlies van organische stof in maïsfase  

door directe zaai, dus zonder of minimale grondbewerking  

 Bewust omgaan met bekalken 

kalk heeft effect op activiteit bodemleven en daarmee afbraak van organische stof 

 Mestplan maken 

gebruik bijvoorbeeld ook compost en kijk wat de bodem/ het gewas nodig heeft en 

onderzaai bij voorkeur een groenbemester.  

 

 

 

 

Lessen uit de kennisgroepen bodem 2014 

 

http://www.mijnbodemconditie.nl/


  

Verdichting op groot aantal percelen een probleem is. Uit proeven op zandgronden 

blijkt dat verdichting van de grond opbrengstderving geeft, namelijk 12 % minder gras 

en 15 % minder maïs. Voorkom daarom verdichting! 

 

 

Grafiek 1: De resultaten van metingen bodemconditiescore.  

Een score 1 is matig en een score van 2 is goed. De blauwe lijn geeft het gemiddelde van de 

200 deelnemers. Deelnemers scoren minder dan de streefwaarde voor goed op organische 

stof, beworteling, verdichte ondergrond, regenwormen en bodemstructuur (rode cirkels). 

 Maatregelen om verdichting te voorkomen 

 Ontwatering verbeteren  

door te zorgen voor een goede beworteling, bodemstructuur en bodemleven. 

 Geduld 

wacht met het uitrijden van mest en bewerken van de grond op gunstige 

weersomstandigheden. 

 Gesprek met loonwerker  

over bijvoorbeeld gebruik machines en bandenspanning en andere banden-

spanning. Kijk daarbij ook naar de eigen machines.  

 Denk na over de juiste grondbewerking 

gebruik op grasland bijvoorbeeld een sleepslang bij het mest uitrijden. 

 Akkerbouwers gebruiken rijpaden  
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Maatregelen om verdichting op te heffen  

 Zorg voor veerkrachtige basis met hoog gehalte organische stof, beworteling en 

bodemleven. 

 Bodemleven activeren, dit is op klei makkelijker dan op zand. 

 Gebruik maken van het weer en heb geduld. 

 Gebruik een woelpoot. 

 Bij grasland als het niet anders kan, herinzaai. En begin dan gelijk goed door 

bijvoorbeeld na kilveren de bodem los trekken en vaste mest en kalk te gebruiken. 

N Mineraal  

In het najaar 2014 en voorjaar 2015 heeft BLGG de overgebleven stikstof (N mineraal)  in de 

bodem gemeten bij de deelnemers Vruchtbare Kringloop. 

Hieruit blijkt dat de uitspoeling het grootst is op bouw (mais) land na gras. Bedenk dat elke kg 

N overeenkomt met € 1, dus probeer uitspoeling zoveel mogelijk te voorkomen. 

 

Grafiek 2: Meting N mineraal bij deelnemers bodemgroep in november 2014 en maart 2015 

De streefwaarde in het najaar is  een N-mineraal lager dan 90 kg N in de bodemlaag van 0-90 

cm diepte. Is de N-mineraal hoger dan 90 kg N per ha dan is er meer uitspoeling dan 50 mg 

nitraat. Uit eerder onderzoek is gebleken dat de uitspoeling vooral plaatsvindt op bouwland 

(vaak maïsland) geteeld na grasland. Dit kan ongeveer 3 a 5 jaar duren, daarna is de 

mineralisatie  afgenomen.  



  

Maatregelen om N uitspoeling te voorkomen 

 Reduceer de stikstofbemesting sterk na het scheuren van grasland 

Uit onderzoek blijkt dat de voorraad stikstof in de grond voldoende is om de maïs 

het eerste jaar geen stikstof bemesting  te geven. De start van het gewas  is trager, 

terwijl de opbrengst uiteindelijk hetzelfde is. Dit bespaart u bemestingskosten en 

reduceert de N-uitspoeling naar het grondwater.  

 Teel op een gescheurde graszode voederbieten in plaats van maïs.  

Voederbieten nemen door het groeiseizoen langer stikstof op vanuit de bodem dan 

mais.  

 

 

 
 

 


