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Voorwoord 
Voor u ligt het onderzoeksrapport van het onderzoek naar bodem- en 

bemestingsvragen die leven onder de deelnemers binnen het project Vruchtbare 
Kringloop Achterhoek en De Liemers. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Projecten LTO Noord voor het 
project Vruchtbare Kringloop in de Achterhoek en de Liemers. Het projectteam 

was nieuwsgierig welke kennisvragen de deelnemers na anderhalf projectjaar 
hadden over bodem en bemesting. 
 

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van een tien weken stage. In het kader 
van de opleiding dier- en veehouderij op de HAS hogeschool te Den Bosch, is dit 

onderzoek uitgevoerd tijdens de periferiestage.  
 
Allereerst wil ik Projecten LTO Noord bedanken voor het feit dat ik bij hen mijn 

tien weken stage heb mogen uitvoeren. In het bijzonder Michaela van Leeuwen 
voor de persoonlijke begeleiding.  

 
Daarnaast wil ik de deelnemers binnen het project Vruchtbare Kringloop 
bedanken bij wie ik een diepte interview heb mogen houden.  

 
Als laatste wil ik Pien Keizers van Stichting Biomassa bedanken voor de 

procesmatige begeleiding van het onderzoek. 
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Samenvatting 
Het project Vruchtbare Kringloop in de Achterhoek en de Liemers vervolgt na 

twee projectjaren in 2016 met een vierjarig projectperiode. In de afgelopen twee 

jaar hebben de 250 deelnemers, die aan het project meedoen, kennis opgedaan 

van de kringlooplandbouw. Er is gewerkt aan bewustwording van de mineralen 

kringloop. Tijdens het project hebben de deelnemers kennis opgedaan over de 

bodem, maar meer kennis leidt tot verdiepende vragen. Voor een vervolg van 

Vruchtbare Kringloop, zijn de projecteigenaren opzoek naar deze verdiepende 

vragen. 

Uit het onderzoek blijkt dat de deelnemers vooral knelpunten ervaren met een te 

laag organische stof gehalte, mineralen/nutriënten huishouding, 

vochthuishouding, structuur/verdichting en efficiënter bemesten. Vooral de 

deelnemers die op zandgronden zitten blijken knelpunten te ervaren met een te 

laag organische stof gehalte en een goede mineralen/nutriënten huishouding. De 

deelnemers op kleigronden ondervinden de meeste problemen met de 

bodemstructuur en vochthuishouding. Op het gebied van bemesting willen de 

deelnemers graag efficiënter met hun bemesting omgaan. Helaas heeft bijna 

geen enkele deelnemer een idee hoe dit moet. De deelnemers van Vruchtbare 

Kringloop geven aan dat wanneer zei een probleem ervaren met hun bodem, een 

adviseur inschakelen om deze problemen te beantwoorden. 

Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat de deelnemers van Vruchtbare Kringloop 

zeer tevreden zijn over het project. De deelnemers geven aan dat dit komt door 

de vele praktijk voorbeelden, waardoor zei de theorie bevestigd zien worden. 

De deelnemers zien graag tijdens een vervolg van het project dat er meer 

vergelijkbaardere groepen worden gevormd, meer individuele aandacht om 

bedrijfsspecifieke problemen op te lossen en handvaten creëren om efficiënter en 

op perceel niveau te bemesten.  
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1 Inleiding 

 
In het najaar van 2013 zijn LTO Noord, Waterschap Rijn en IJsel en ForFarmers 

gestart met een twee jaar durend project genaamd Vruchtbare Kringloop. In het 

project Vruchtbare Kringloop staat de efficiënte benutting van mineralen en het 

reduceren van mineralen verliezen van stikstof en fosfaat in de agrarische sector 

centraal. Dit project vindt plaats in het gebied de Achterhoek en Liemers 

(Vruchtbare Kringloop, 2015).  

Gedurende dit project wil Vruchtbare Kringloop agrarische ondernemers 

inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven 

verder te verduurzamen en klaar te maken voor de toekomst. 

Het project loopt na anderhalf jaar formeel af. Tijdens die anderhalf jaar zijn er 

verschillende bijeenkomsten geweest om de deelnemers bewuster te maken over 

het belang van de mineralenkringloop. De bodem is een belangrijk onderwerp in 

het project. 

Uit verschillende studies van het Louis Bolk Instituut, is gebleken dat een 

verbeterde bodemkwaliteit (onder andere organische stof, bodemleven, 

bodemstructuur) bijdraagt aan de in infiltratie- en waterbergingscapaciteit en 

vermindering van mineraalverliezen. Voor agrariërs is de bodem één van de 

duurste productiemiddelen, maar hier is vaak weinig over bekend. Door de 

agrariërs bewuster te maken over het belang van gezonde bodem, kan er op den 

duur geld worden bespaard (Countus, 2014).  

Veel vragen over bodem en bemesting die de deelnemers aan het begin van het 

project hadden, zijn naar alle waarschijnlijkheid beantwoord. Mogelijk leidt meer 

kennis tot meer vragen. Naar deze vragen is projecten LTO Noord op zoek. Door 

deze vragen te analyseren en te inventariseren, weten de projecteigenaren van 

Vruchtbare Kringloop waar ze hun focus en aandacht op moeten leggen bij het 

vervolg van het project. 

Verder is er binnen dit onderzoek ruimte gemaakt om te inventariseren wat de 

deelnemers vinden van het project Vruchtbare Kringloop, tevens is er gevraagd 

naar enkele verbeterpunten voor een vervolg van het project.  
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2 Methodiek 
Om er achter te komen welke bodem- en bemestingsvragen de deelnemers van 

Vruchtbare Kringloop op dit moment hebben, luidt de hoofdvraag:  

Welke kennisvragen hebben de deelnemers binnen het project Vruchtbare 

Kringloop op het gebied van bodem en bemesting na anderhalf jaar deelname 

aan het project? 

Uit de hoofdvraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd; 

 Welke specifieke bodem vragen heeft de agrariër ? 

 Welke specifieke bemestingsvragen heeft de agrariër? 
 Op welke bodem en bemestingsproblemen stuit de agrariër in de praktijk? 
 Op welke manier kunnen deze problemen worden opgelost? 

 Welke zoektocht kiest een agrariër ter beantwoording van deze vragen? 
 In welke mate draagt Vruchtbare Kringloop Achterhoek bij aan het 

beantwoorden van deze inhoudelijk bodem en bemesting vragen?  
 In welke mate draagt Vruchtbare Kringloop Achterhoek bij aan het inzicht 

van de agrariër?  

 
Het onderzoek vond plaats vanaf 24 augustus tot en met 6 november. Voor dit 

onderzoek zijn twaalf deelnemers van het project Vruchtbare Kringloop benaderd 

voor een diepte interview. Acht deelnemers stemde in voor een diepte interview. 

De interviews vonden plaats in week 38 en week 39.  

Tijdens het interview is gebruik gemaakt van een vragenlijst. Deze vragenlijst is 

te vinden in bijlage 1. In de vragenlijst kwamen vragen aan bod die betrekking 

hadden op de deelvragen 

Naast de diepte interviews is er een online enquête gehouden onder alle 

deelnemers van het project Vruchtbare Kringloop in de Achterhoek en de 

Liemers, in totaal 250 deelnemers. De online enquête die is verstuurd, is terug te 

vinden in bijlage 2. In de online enquête kwamen, net als in de vragenlijst, 

vragen aan bod die betrekking hadden op de deelvragen. Op de online enquête 

hebben 43 respondenten gereageerd.  

De enquête is verwerkt in het computerprogramma SPSS.   

 

Door de opdrachtnemer zijn de kennisvragen die bij de deelnemers van 

Vruchtbare Kringloop in de Achterhoek en de Liemers nog leefde gerubriceerd. 

Daaruit heeft de opdrachtnemer vijf vragen geselecteerd om deze van een 

inhoudelijke antwoord te voorzien. Er zijn twee experts op het gebied van 

bodem, namelijk Nick van Eekeren(Louis Bolk Instituut) en Gerard 

Abbink(Groeikracht), benaderd en bevraagd ter ondersteuning voor het 

beantwoorden van de gekozen kennisvragen. 

 

In bijlage 3 zijn alle verzamelde kennisvragen van de deelnemers verzameld en 

gerubriceerd naar de deelvragen van het onderzoek. 
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3 Resultaten 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van zowel de diepte interviews als de 

online enquête weer gegeven.  

3.1 Resultaten online enquête  

De online enquête is verstuurd naar alle 250 deelnemers van Vruchtbare 

Kringloop. Hiervan hebben 43 deelnemers de enquête ingevuld, een respons van 

17,2%. Van de deelnemers die de enquête hebben ingevuld blijkt dat 67% van 

de grond te bestaat uit zandgronden. Daarnaast bestaat 37% uit humusrijke 

zandgronden. Zavelgronden komen het minst voor onder de ondervraagde 

boeren, slechts 12% blijkt over een zavelgrond te beschikken zoals te zien is in 

de onderstaande grafiek. 

 

 
Grafiek 1: Verdeling grondsoort bij deelnemers Vruchtbare Kringloop 

 

De respondenten vinden een goede bodemvruchtbaarheid binnen de 

bedrijfsvoering heel belangrijk zo blijkt uit de enquête, zoals te zien is in grafiek 

2. Maar liefst 63% geeft aan bodemvruchtbaarheid heel belangrijk te vinden in 

de huidige bedrijfsvoering. 35% gaf aan het belangrijk te vinden en slechts 

2,3%(één respondent) vindt bodemvruchtbaarheid een beetje belangrijk zo blijkt 

in de onderstaande grafiek.   

 

 
Grafiek 2: Hoe belangrijk vinden de deelnemers van Vruchtbare Kringloop bodemvruchtbaarheid? 
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3.1.1 Uitdagingen in de bodem 

Op de vraag welke bodemvruchtbaarheidsuitdagingen de boeren de komende 

jaren het meest verwachten, geeft 60% aan uitdagingen te zien met het 

organische stof gehalte in de bodem. Uit de open vragen in de enquête kwamen 

veel vragen naar voren met betrekking op het verhogen van de organische stof 

gehalte, namelijk 32,6% van de vragen hadden betrekking op het verhogen van 

het organische stof gehalte. Ook in de diepte interviews werd dit gezien als een 

uitdaging voor de komende jaren. Andere uitdagingen zien de respondenten in 

de verdichting/structuur(40%) en nutriënten/mineralen huishouding in de 

bodem(49%).  

 

 
Grafiek 3: Welke bodemvruchtbaarheidsuitdaging zien de deelnemers van Vruchtbare Kringloop als 

grootste uitdaging voor de komende jaren? 

 

In de enquête werd ook de vraag gesteld hoe de aangegeven aandachtspunten 

zich uiten op het land. De meest gegeven antwoorden hebben betrekking tot het 

organische stof gehalte, verdroging, vochthuishouding, verdichting, en te kort 

aan mineralen(voornamelijk over N,P,K) zoals te zien is in de onderstaande 

grafiek. 
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Grafiek 4: Hoe uiten de problemen zich op het land? 

 

Wel gaven de respondenten aan kans te zien om deze knelpunten op te 

lossen(74,4%), meest genoemde antwoorden waren compost aanvoeren en 

bemesten op perceelsniveau. Oplossingen voor verdroging of waterhuishouding 

werden niet genoemd, maar 21% van de respondenten geeft aan dit wel te 

willen verbeteren.  

Van de respondenten die aangaven geen mogelijkheden te zien in het oplossen 

van de knelpunten, was het meest genoemde antwoord dat de 

bemestingsnormen te krap zijn om de problemen op te lossen. Daarnaast zijn de 

respondenten afhankelijk van een loonwerker en een aantal hebben aangegeven 

geen idee te hebben hoe het op te lossen. 

 

Vooral op de zandgronden liggen de grootste uitdagingen in het verhogen van 

het organische stofgehalte(69%) en het verminderen van mineraal 

verliezen(48,3%). Bij de lichte en zware klei gronden ligt de uitdaging 

voornamelijk bij het oplossen van de verdichting en structuur. Ongeveer 80% 

van de respondenten geeft aan hierbij een probleem te ondervinden. Dit is te 

zien in grafiek 5  
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Grafiek 5: Uitdagingen op zand en klei gronden 

 
De meerderheid (65%) geeft aan advies te vragen aan een adviseur, wanneer er 

bodem problemen zijn. Advies vragen aan een loonwerker of agrariër blijkt 
minder populair te zijn onder de ondervraagde, respectievelijk 4,7% en 2,3%. In 
de onderstaande grafiek is te zien aan wie de deelnemers advies vragen. 

 
Grafiek 6: Wie raadplegen de deelnemers van Vruchtbare Kringloop voor advies? 
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(21%), kunstmest(16,3%) en de bemesting beter afstemmen op de verwachte 

opbrengst(18,6%).  

 
Grafiek 7: Welke aandachtspunten hebben de deelnemers van Vruchtbare Kringloop als het gaat om 
bemesting 

 
In de open vragen werden vooral praktische vragen gesteld over wat de 

effectiefste manier van bemesten is, om zoveel mogelijk opbrengst van het land 

te krijgen. Ook vragen met betrekking tot spoorelementen en handvaten voor 

een goed bemestingsadvies kwamen naar voren.  

 

Wel zien de ondervraagden een mogelijkheid om efficiënter om te gaan met hun 

mest. Bijna de helft van de ondervraagden(44,2%) geeft aan mogelijkheden te 

zien m.b.t perceelsgericht bemesten. Slechts 9,3% ziet op dit moment geen 

mogelijkheid om efficiënter te kunnen bemesten. De ondervraagden gaven in de 

open vragen aan dat ze niet precies weten hoe ze met de lage 

bemestingsnormen hun percelen niet verder laten verarmen. 

 

Toch geeft bijna de helft van de ondervraagde (48,8%) aan dat de prioriteit ligt 

bij de behoefte aan meststoffen van het gewas, dan naar deze zelfde behoefte 

van de bodem. (18,6%). Naast dat ze vooral naar het gewas kijken, kijken de 

ondervraagde ook naar zijn/haar bemestingsadvies(27,9%) zoals te zien is in de 

onderstaande grafiek. 
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Grafiek 8: Waar kijken boeren na met betrekking tot bemesting? 

 

3.1.3 Reflectie op Vruchtbare Kringloop in de Achterhoek en de 

Liemers 

Tijdens het onderzoek zijn er ook vragen aan bod betreft de mate van bijdrage 

van Vruchtbare Kringloop bij het beantwoorden van de inhoudelijke bodem en 

bemestingsvragen. Uit de enquête blijkt dat maar liefst 79% van de 

ondervraagden vindt dat Vruchtbare Kringloop heeft bijgedragen aan het 

beantwoorden van zijn/haar bodemvragen. In de diepte interviews kwam dit ook 

naar voren. De ondernemers die deelname aan kennisgroep bodem gaven aan 

dat dit een positieve aanvulling was op de studiegroep bijeenkomsten in 

deelproject 1.  

79% van de eerder genoemde percentage vindt 32,6% van de respondenten dat 

de vragen die hadden, beantwoord zijn. De deelnemers leren dat de theorie 

bevestigd wordt in de praktijk en andersom, de praktijk wordt onderbouwd door 

de theorie. Daarnaast leert men, door inspiratie van andere ondernemers in 

projectverband. De theorie is vaak wel bekend, maar wordt vergeten toe te 

passen in de praktijk. Dankzij Vruchtbare Kringloop komen zij in actie. 
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Grafiek 9: Heeft Vruchtbare Kringloop bijgedragen aan het beantwoorden van de bodemvragen? 

 

Van de respondenten die hebben aangegeven dat Vruchtbare Kringloop niet 

bijgedragen heeft, geeft iets meer dan de helft(55,6%) anders aan. Helaas heeft 

slechts een enkeling een toevoeging geplaatst. Hierdoor is niet bekend waar aan 

het ligt dat Vruchtbare Kringloop heeft bijgedragen aan het beantwoorden van de 

bodemvragen. Andere antwoorden die meerdere keren genoemd zijn; De 

behandelde materie was niet vernieuwend(18,5%) en onvoldoende 

diepgang(14,8%).   

 
Grafiek 10: Indien nee, waarom heeft Vruchtbare Kringloop niet bijgedragen aan het beantwoorden 

van de bodemvragen?  
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andere boeren te kijken(27,8%). 

 
Grafiek 11: Hoe heeft Vruchtbare Kringloop bijgedragen aan het beantwoorden van de 

bemestingsvragen? 

 

Wanneer de respondenten aangaven dat Vruchtbare Kringloop niet heeft bij 

gedragen aan het beantwoorden van de bemestingsvragen, gaf de helft het 

antwoord anders aan. Helaas heeft grotendeels van de respondenten geen 

nadere toelichting gegeven.  

3.2 Diepte interviews 
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De geïnterviewde deelnemers gaven aan problemen te ondervinden met de 

organische stof gehalte, verdichting/structuur, mineralen huishouding en 

waterhuishouding. Vooral de deelnemers op zandgronden blijken een te laag 

organische stof gehalte te hebben die ze graag willen verhogen. De 

geïnterviewde deelnemers gaven aan dat de organische stof rond de 4% lag en 

een pH waarde van ongeveer 5. Daarnaast hebben de deelnemers op 

zandgronden moeite met het telen van een groenbemester. De deelnemers 

gaven aan dat de groenbemester niet wil aan slaan na de maïsoogst en zoekende 

zijn naar een goede praktische oplossingen voor dit probleem. Andere problemen 

die de deelnemers op zandgronden aangaven waren verdichting en de 

opbrengsten die tegen vallen.  

De geïnterviewde deelnemers die op kleigronden zitten, gaven vooral aan te 

maken te hebben met verdichting en een slechte waterhuishouding. De pH bij 

deze boeren lag rond de 5,5 en de organische stof gehalte lag rond de 5%. De 

deelnemers op kleigronden gaven aan dat de gewassen slecht wortelen en dat 
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het water in natte periodes moeilijk weg kan. Deze deelnemers vragen zich af 

hoe dit op een praktische manier is op te lossen. 

De problemen die uit de diepte interviews komen geven hetzelfde beeld als de 

problemen uit de enquête. De problemen worden alleen anders waargenomen 

door de deelnemers. Zo geven de deelnemers aan die last hebben van 

verdichting aan dat de problemen zich uiten doordat er veel water op de bodems 

blijven liggen, terwijl de ander verteld dat het gewas moeilijk kan wortelen. 

Een adviseur om advies vragen bij bodemproblemen blijkt, net zoals uit de 

enquête, de belangrijkste bron om informatie te krijgen.  

3.2.2 Bemestingsvragen 

Bemestingsvragen hebben de geïnterviewde boeren niet. Wel gaven ze aan 

graag perceelsgericht te willen bemesten met kleinere hoeveelheden per keer. 

Dit doen ze echter niet doordat de loonwerker een toeslag rekent op mestgiften 

<15m3. Daarnaast geven ze aan niet goed te weten hoe ze de mest moeten 

verdelen per perceel. Ze geven aan dat ze bang zijn dat de bodem verschraalt 

wanneer de percelen die achterblijven minder worden bemest, terwijl die 

percelen de meeste mest nodig hebben volgens de deelnemers. Hierin zouden ze 

graag geholpen zien worden.  

3.2.3 Reflectie Vruchtbare Kringloop in de Achterhoek en de 

Liemers 

Over Vruchtbare Kringloop zijn de geïnterviewde deelnemers over het algemeen 

zeer tevreden. De deelnemers geven aan dat hun inzicht positief verandert is 

sinds de start van Vruchtbare Kringloop. Vooral door de vele goede 

praktijkvoorbeelden, waardoor ze met eigen ogen zien wat het belang is van een 

gezonde bodem. Maar er worden ook een aantal verbeterpunten gegeven. 

Zo zien de geïnterviewde boeren graag meer persoonlijke begeleiding. Zo worden 

tijdens de bijeenkomsten veel oplossingen gegeven om een probleem op te 

lossen, maar hoe het specifiek op ieder bedrijf is moeten ze zelf uitzoeken. Hierin 

zien de boeren graag meer persoonlijke begeleiding in.  

Een aantal van de geïnterviewde boeren zitten in projectgroep bodem, zei gaven 

juist aan dat vooral de projectgroep heeft bij gedragen aan het beantwoorden va 

de vragen die ze hebben. Vooral doordat het kleinere groepen zijn en er 

deskundig advies wordt gegeven.  
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4. Discussie 
In dit hoofdstuk worden de resultaten vergeleken met de gevonden literatuur. 

Tevens worden er een aantal verbeterpunten gegeven. 

4.1  Bodem 

In het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat meer dan de helft van deelnemers 

van Vruchtbare Kringloop uit de Achterhoek en de Liemers een uitdaging zien in 

het verhogen van het organische stof gehalte. Maar ook andere uitdagingen zoals 

structuur, verdichting en vochthuishouding worden vaker benoemd. Opvallend is 

het niet. Een te laag organische stof gehalte in de bodem heeft nadelige 

gevolgen voor de structuur, verdichting, vochthuishouding en de opbrengst (N. 

van Eekeren J. B., 2008) (Bennink, 2013). De afbraak van organische stof is een 

proces dat continu plaats vind (J.Bokhorst, 2014). Per jaar wordt er ongeveer 

twee tot vier procent organische stof afgebroken (N. van Eekeren J. B., 2008). 

Boeren moeten (als ze een hoge opbrengst willen behouden) naast mest, ook 

effectieve organische stof bemesten wil de organische stof niet nog verder dalen 

(Koeien & Kansen, 2014).  

Daarnaast vertoonden zandgronden meer problemen met mineraal verliezen dan 

op de kleigronden, dit is te verklaren doordat kleigronden van nature de mineraal 

deeltjes beter binden dan zandgronden (Muijs, 1984). Een probleem dat juist 

veel voorkomt bij klei en leemachtige gronden is verdichting. De respondenten 

geven aan dat ze op de kleigronden voornamelijk te maken hebben met 

verdichte bodems. Uit onderzoek van Limburgse Land en Tuinbouw Bond 

Roermond blijkt dat zandachtige gronden minder gevoelig zijn voor verdichting 

dan klei en leemhoudende gronden (Bodembreed, 2010). Een verklaring die 

hiervoor wordt gegeven, is dat kleigronden grotere poriën hebben dan 

zandgronden. Zanddeeltjes zitten compacter tegen elkaar dan kleideeltjes. Uit 

hetzelfde onderzoek blijkt dat verdichting eerst de grotere poriën treft 

(Bodembreed, 2010).  

4.2  Bemesting 

Tijdens dit onderzoek blijkt dat de deelnemers knelpunten ervaren met 

betrekking tot bemesten en in het verdelen van de drijf en kunstmest. Ze geven 

hierbij aan dat ze weinig handvaten hebben om optimaal gebruik te kunnen 

maken van hun bemesting. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat de 

deelnemers aangeven vooral te kijken naar wat het gewas nodig heeft aan 

meststoffen en juist niet naar de bodem. Door alleen te kijken naar wat het 

gewas nodig heeft kunnen er te grote hoeveelheden per bemesting op de bodem 

terecht komen, waardoor er meer uitspoeling plaats kan vinden. Men ziet de 

bodem meer als substraat. Bemesten is het voeden van de bodem met 

schimmels, bacteriën en organische stof. De deelnemers geven aan efficiënter te 

willen bemesten, maar hierbij graag ondersteuning in zien. 
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4.3  Enquête  

Er is gekozen voor het inzetten van een online enquête om zoveel mogelijk 

deelnemers de kans te geven input te leveren voor dit onderzoek. Een nadeel 

van een online enquête is dat de vragenlijst beperkt is, een online enquête mag 

niet te lang duren. Daarnaast is er geen mogelijkheid om verdiepende vragen te 

stellen met een online enquête. Er is wel ruimte gecreëerd in de enquête voor 

toelichting maar veelal wordt hier niet gebruik van gemaakt. Interviews zijn tijd 

rovend maar geeft wel de mogelijkheid door te vragen en in gesprek te gaan met 

de deelnemer. 

Tijdens de uitwerking van de enquête bleek er een fout in de enquête te zitten. 

Wanneer de respondenten een ja of nee antwoord konden aangeven, werden zij 

niet goed doorgestuurd naar de vervolg vraag. Hierdoor zijn sommige vragen 

beantwoord, terwijl deze niet beantwoord moesten worden. Helaas hebben ook 

niet alle respondenten een aanvulling gegeven wanneer zij het antwoord anders 

invulden. Hierdoor missen er interessante aanvullingen die het project 

Vruchtbare Kringloop verder kunnen helpen. De aanvullingen die in dit rapport 

worden genoemd komen uit de acht diepte interviews.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

5. Conclusie 
Dit hoofdstuk bevat de conclusies aan de had van de deelvragen. Tot slot is er 

een antwoord geformuleerd op de hoofdvraag. 

5.1   Welke specifieke bodemvragen heeft de agrariër?  

Uit de enquêtes en interviews kwamen verschillende vragen naar voren. De 

vragen die de agrariërs hebben, zijn niet heel specifiek, maar laten wel een 

duidelijk beeld zien van de aandachtspunten. Veel vragen kwamen op hetzelfde 

neer, maar werden grotendeels anders geformuleerd. De vragen die de 

deelnemers aan Vruchtbare Kringloop in de Achterhoek en De Liemers hebben op 

het gebied van bodem zijn;  

- Organische stof 
- Vochthuishouding 

- Structuur  
- Nutriënten en mineralen in de bodem 
- Verdichting  

 

De aandachtspunten van hierboven worden in de onderstaande sub paragrafen 

toegelicht. 

5.1.1 Organische stof 

Organische stof werd door de deelnemers aangegeven als een belangrijk 

aandachtspunt. Vooral op de zandgronden hebben de boeren te maken met een 

laag organische stof gehalte. Veel boeren vragen zich af hoe ze de organische 

stof kunnen verhogen. Hierbij gaat het voornamelijk om bouwgrond, vanwege 

continuteelt van maïs. 

5.1.2 Vochthuishouding  

“In het voorjaar te droog, in het najaar te nat’’. Dit is een opmerking die veel 

naar voren kwam. Deze vraag hangt samen met het verhogen van de organische 

stof. Het beeld bij de deelnemers is dat wanneer er genoeg organische stof in de 

grond zit, het een positieve bijdrage levert aan het vocht huishoudend vermogen 

van de bodem. Bij het oogsten van de mais wordt er aangegeven dat de bodem 

te nat is. Bij de droogte periode wordt de vraag gesteld hoe de bodem dan 

voldoende vocht kan vasthouden. In de praktijk zien de ondernemers dat de 

opbrengsten van gras en mais tegen vallen. Beregenen in de droge periodes 

wordt gezien als een tijdelijke maar dure oplossing. 

5.1.3 Nutriënten en mineralen in de bodem 

Waar eerst de stikstof en fosfaat als een uitdaging werd gezien, wordt nu ook de 

spoorelementen gezien als een uitdaging. Het belang van stikstof en fosfaat voor 

de bodem en het gewas is bekend, maar voor de spoorelementen blijkt dit niet 
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het geval te zijn. Veel boeren gaven aan dat ze de spoorelementen vooral in de 

vorm van mineralen in het mengvoer stoppen. De functies van de 

spoorelementen in de koe zijn wel bekend, echter de functies van 

spoorelementen in de bodem is minder bekend. De deelnemers zijn zich er van 

bewust zijn dat de spoorelementen een sleutelrol hebben in het functioneren van 

de bodem, alleen welke functies de spoorelementen hebben is (nog) onduidelijk. 

De vraag luidt dan ook; ‘welke functies hebben de spoorelementen hebben in de 

bodem?’ 

5.1.4 Structuur en verdichting 

De agrariërs die op kleigronden zitten, hebben te maken met verdichting en 

structuur problemen. Op de koppakkers zijn deze problemen het meest 

zichtbaar. De problemen zijn zichtbaar doordat de beworteling erg tegen valt, 

waardoor de opbrengsten ook tegen vallen. De problemen rondom structuur en 

verdichting hangen nauw samen met de vochthuishouding. Wanneer de bodem 

verdicht is blijven er grote plassen water zichtbaar op de bodem. De deelnemers 

vragen zich dan ook af op welke mechanische of natuurlijke manier deze 

verdichting opgeheven kan worden. Naast deze twee vragen wordt er ook 

gevraagd hoe verdichting is te voorkomen.  

5.2 Welke specifieke bemestingsvragen heeft de agrariër?  

Op het gebied van bemesting ligt de nadruk vooral op het praktische oplossingen 

voor het verdelen van de drijf en kunstmest, zoals werd aangegeven in de 

enquêtes. Ook in de diepte interviews kwam dit naar voren. Kleinere 

bemestingsgiften per keer is voor de gewassen beter. Dit is bij de meeste boeren 

wel bekend, het probleem ligt echter bij de loonwerkers die een extra toeslag 

rekenen bij het injecteren van mest onder de 15kuubs. De vraag die bij de 

boeren is ontstaan is of er praktische oplossingen zijn voor het beter verdelen 

van de drijf en kunstmest. Daarnaast willen de agrariërs graag meer handvaten 

zien voor het opstellen van een bemestingsplan voor de mineralen N,P,K.   

Bij deelnemers die weidegang toepassen hadden juist de vraag hoe ze de 

bemesting het beste kunnen afstemmen op het beweiden. Het ureum getal 

schommelt bij deze boeren heel erg. 

Daarnaast vragen boeren zich af of de bodem door deze lage bemestingsnorm 

niet verder verschraald. De agrariërs geven aan dat ze de bodems steeds 

schraler zien worden. Of dit ligt aan de lage bemestingsnorm of aan de manier 

van bemesten is niet duidelijk. Helder is wel voor de deelnemers dat hier winst 

valt te halen.  

Als laatste geven de deelnemers aan dat, wanneer het om bemesten gaat, 

eerder naar de plant te kijken dan naar de bodem. Dit betekend dat de 

deelnemers nog niet bewust zijn geworden over het belang van een gezonde 

bodem. Een gezonde bodem kan namelijk veel problemen verhelpen met 
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betrekking tot verdichting/structuur, waterhuishouding en organische stof. Dit 

betekend dat er voor Vruchtbare Kringloop een uitdaging ligt om de deelnemers 

bewuster te maken over het belang van een gezonde bodem en hoe een bodem 

bemest moet worden.  

5.3 Op welke bodem en bemestingsproblemen stuit de agrariër in de 

praktijk? 

De meeste bodemproblemen worden ondervonden met het verhogen van de 

organische stof, vochthuishouding, verdichting/structuur en nutriënten en 

mineralen huishouding. Per categorie zijn de meest voorkomende vragen 

geclusterd en staan hieronder beschreven. 

 Organische stof 
- Hoe kan het organische stof het snelst worden verhoogd? 

- Welke groenbemester zorgt na de mais voor de meeste organische stof? 
- Organische stof verhoging binnen de regels is lastig en moeilijk haalbaar 

bovendien zijn de kosten hoog en zijn er wetgeving en regels die elkaar 
bijten als je dit wilt. Bijvoorbeeld compost mag wel, maar je voert wel 
fosfaat en stikstof aan en dan werkt het bijna niet organische stof 

verhogend. Zijn er andere goedkopere en beter werkende maatregelen? 
 

 Nutriënten/mineralen 
- Welke groenbemester kan het beste na de mais worden ingezaaid? Vaak 

wil de groenbemester niet aanslaan. 

- Wat voor functie hebben de spoorelementen in de bodem/bodemleven? 
- Wat zijn de functies van de spoorelementen selenium, kobalt en mangaan 

voor in de bodem. Ik vul het nu als mineraal toe in het mengvoer. 
- Hoe het beste te kunnen bekalken? Welke kalksoort past het beste per 

grondsoort? 

- Hoe kan ik de bodem niet laten verarmen we kunnen/moeten er steeds 
meer afhalen en mogen het steeds minder belonen/bemesten, Hoe kunnen 

de tekorten het beste worden aangevuld? (perseels gericht bemesten, 
beter bemestingsplan, aandacht aan andere elementen zoals kali) 

  

 Vochthuishouding 
- Bodem wordt met het jaar droger, hoe dit op te lossen? (verdroging 

opheffen) 
- Water kan moeilijk weg, waterplassen blijven staan. Hoe is dit het beste te 

verhelpen?  
- Bodems die steeds natter worden(bouw en graslanden) waardoor de mais 

tegen valt en de koeien al vroeg naar binnen moeten. 

- Beter vochtvasthoudend vermogen in de zomer krijgen en juist minder 
vertrappingsgevoeligheid in de natte perioden. 

 

 Verdichting 
- De beworteling valt tegen, hoe is de verdichting op te heffen in de 

bodems? 
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- Hoe kan de structuur het beste worden hersteld? 

- Zijn er naast bandendruk nog meer mogelijkheden om bodemverdichting 
te minimaliseren? 

- Veel verdichting op de kopakkers, hoe dit te voorkomen? 
- Wat is een simpele maar effectieve manier om de storende lagen te 

doorbreken? 

 
 Bemestingsvragen 

- percelen met een hoge fosfaattoestand maar een lage 
fosfaatbeschikbaarheid. Hoe krijg ik fosfaat actief? 

- De kringloopwijzer zegt dat je de beste bodems meer moet bemesten en 

de achterblijvende percelen minder moet bemesten omdat daar niet veel 
van af komt. Is dit wel de juiste methode, maak je de schrale percelen 

niet nog schraler? Wat zijn de gevolgen over een langere periode? 
- Manieren om efficiënter te bemesten 
- Wat is de beste verdeling van (kunst) mest bij maximale weidegang? 

5.4 Op welke manier kunnen deze problemen worden opgelost? 

Per categorie is er één vraag beantwoord. Voor deze vragen is er een advies 

opgesteld met behulp van twee experts op het gebied van bodemvruchtbaarheid, 

namelijk Gerard Abbink van Groeikracht en Nick van Eekeren van het Louis bolk 

instituut. Het advies hiervan is te vinden in bijlage 5  

5.5 Welke zoektocht kiest een agrariër ter beantwoording van deze 

vragen? 

Uit dit onderzoek blijkt dat de deelnemers binnen het project Vruchtbare 

Kringloop, voornamelijk een bodemadviseur van hun eigen voerleverancier 

inschakelen om de vragen te beantwoorden.  

Een loonwerker inschakelen blijkt (nog) niet populair te zijn onder de deelnemers 

van Vruchtbare Kringloop. Het beeld bij de deelnemers is dat men vindt dat 

loonwerkers alleen verstand van tractors hebben.  

De deelnemers die het antwoord ‘anders’ hebben ingevuld, gaven aan dat ze 

vooral een combinatie van de gegeven opties inschakelde om hun vragen te 

beantwoorden.  

5.6  In welke mate draagt VKA bij aan het beantwoorden van deze 

inhoudelijk bodem en bemesting vragen? 

Volgens de deelnemers draagt het project Vruchtbare Kringloop bij aan het 

beantwoorden van inhoudelijke bodemvragen. Dit komt vooral door dat ze 

praktisch bezig zijn met de bodem. De deelnemers leren veel van elkaar door 

aandachtig naar elkaars bodem te kijken. Door het project zijn de deelnemers in 

actie gekomen. Veel boeren waren zich wel bewust van een gezonde bodem, 

maar deden hier vrij weinig aan.  
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Ook heeft het project een bijdragen geleverd aan het beantwoorden van de 

bemestingsvragen. Dit bleek wel minder te zijn als bij de bodemvragen. Helaas is 

het onduidelijk waarom dit minder is, vooral doordat de boeren die ‘anders’ 

hebben ingevuld in de enquête hierop geen reactie hebben gegeven.  

Wel werden er een aantal verbeterpunten aangegeven in de diepte interviews. Zo 

geven een aantal agrariërs aan dat er veel vergelijkingen worden gemaakt met 

bedrijven onderling, terwijl dit hele andere typen bedrijven zijn. Zo worden 

volgens de agrariërs zand en klei boeren en intensieve en extensieve boeren met 

elkaar vergeleken. Ook zouden ze graag meer individuele aandacht/begeleiding 

willen hebben om hun vragen/problemen op te lossen, zowel op gebied van 

bodem als bemesting. Daarnaast is het vaak onbekend hoe praktijk gerichte 

oplossingen terug te vinden zijn op papier, als het gaat om efficiëntere benutting 

van de mineralen. Graag zouden ze hier meer handvaten voor willen hebben.  

5.7 In welke mate draagt VKA bij aan het inzicht van de agrariër? 

Vruchtbare Kringloop heeft zeker bij gedragen aan het inzicht van de agrariërs. 

Vooral door in de praktijk bezig te zijn met de onderwerpen. Daarnaast geven de 

agrariërs het aan dat ze juist door Vruchtbare Kringloop in actie zijn gekomen en 

meer bewuster worden van de bodem en bemesting. 

5.8 Algehele conclusie 

Het doel van dit onderzoek was om er achter te komen welke specifieke bodem 

en bemestingsvragen de deelnemers van Vruchtbare Kringloop in de Achterhoek 

en de Liemers hebben na anderhalf jaar deelname aan het project.  

Uit dit onderzoek blijkt dat er geen duidelijke specifieke vragen zijn met 

betrekking tot bodem en bemesting. Wel is naar voren gekomen dat er 

verschillende aandachtspunten zijn. Vooral op de zandgronden ligt de nadruk op 

het verhogen van de organische stof en het beperken van mineraalverliezen. Op 

de kleigronden worden veel vragen gesteld die betrekking hebben tot het 

verbeteren van de structuur en het opheffen van de verdichting. Ook het 

verhogen van de organische stof wordt hierbij genoemd. Op het gebied van 

bemesting ligt de nadruk op efficiënter bemesten, handvaten creëren voor een 

beter bemestingsplan en hoe de bemesting het beste kan worden afgestemd op 

weidegang. Daarnaast vragen de boeren zich af of de bodem niet verarmt als de 

betere percelen meer worden bemest als de mindere. 

Het project Vruchtbare Kringloop kan hier een belangrijke rol in spelen om deze 

problemen onder de aandacht te brengen. Vooral gezien het feit dat de 

deelnemers erg veel waarde hechten aan de vele praktijkvoorbeelden die worden 

gegeven tijdens dit project. Door de vele praktijkvoorbeelden heeft Vruchtbare 

Kringloop bijgedragen aan het beantwoorden van de vragen. Wel zien de 

deelnemers graag meer persoonlijke begeleiding en vergelijkbare bedrijven in 

een groep.  



25 
 

De deelnemers die in het projectgroep bodem zitten, geven vooral aan dat 

projectgroep bodem heeft bijgedragen aan het beantwoorden van de vragen. Zei 

geven aan dat projectgroep bodem dieper op de inhoud ingaat, waardoor het 

belang van een gezonde, efficiëntere bodem beter wordt benadrukt. 

5.8.1 Aanbevelingen  

De deelnemers van Vruchtbare Kringloop in de Achterhoek en de Liemers 

ondervinden de meeste problemen met de organische stof gehalte, 

mineralenhuishouding, structuur/verdichting, vochthuishouding en efficiënter 

bemesten. Graag zouden de deelnemers meer individuele aandacht krijgen om 

de bedrijfsspecifieke problemen op te lossen. Daarnaast zien de deelnemers 

graag praktijkgerichte handvaten om efficiënter en op perceel niveau te 

bemesten. Hierin kan Vruchtbare Kringloop een belangrijke rol in kunnen spelen. 

Zeker wanneer de deelnemers meer individuele aandacht krijgen om de 

bedrijfsspecifieke problemen op te lossen.   

Daarnaast geven de deelnemers aan dat ze naar het gewas kijken als het gaat 

om bemesting in plaats van naar de bodem. De bodem wordt door de 

deelnemers meer gezien als substraat in plaats van ‘leven’. Vruchtbare Kringloop 

kan een belangrijke rol spelen om de deelnemers bewuster te maken over de 

bodem. Eventueel zou er een bemestingsplan opgesteld kunnen worden over hoe 

de bodem gevoed moet worden in plaats van de plant.  

Verder zien de deelnemers graag meer vergelijkbare bedrijven in een groep. Zo 

zien de deelnemers graag groepen voor zich waarbij bedrijven die op zand en 

klei zitten van elkaar worden gescheiden, net zoals intensieve en extensieve 

bedrijven. De deelnemers verwachten dat zei dan nog meer van elkaar kunnen 

leren en de oplossingen die zei gebruiken voor hun problemen ook toepasbaar 

zijn op het eigen bedrijf.  

Als laatste geven de deelnemers die in het projectgroep bodem zitten aan, dat de 

projectgroep bodem een toegevoegde waarde is. Extra bodem groepen creëren 

zouden de deelnemers nog beter kunnen helpen in het beantwoorden van de 

vragen. 
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Bijlage 1: Vragenlijst diepte interview 

Inleiding 

Vruchtbare kringloop heeft als project aandacht aan de bodem 

geschonken, zowel in de studiegroepen binnen deelproject 1 

[Kringloopwijzer] als in de twee studiegroepen in deelproject 4  [Bodem 

o.l.v. Laurens Gerner/ Nick van Eekeren]. Het projectteam ervaart, hoe 

meer je weet hoe meer vragen er overblijven. Het projectteam is 

nieuwsgierig naar uw ervaring. Waar kijkt u naar als u naar uw bodem 

kijkt? Welke vragen blijven nog onbeantwoord als u naar uw bodem kijkt? 

Hoe verhouden deze vragen zich tot de bemesting? Waar kunnen wij u 

nog verder mee helpen.  

Aanpak 

Deelproject 2 van de Vruchtbare Kringloop in de Achterhoek en de Liemers 

heeft Teun van Welij, student 3e jaars HAS Den Bosch Veehouderij, 

gevraagd een inventarisatie te maken. Hieronder de onderzoeksvraag met 

deelvragen van de opdracht van Teun. 

Onderzoeksvraag 

Welke kennisvragen hebben de deelnemers binnen het project Vruchtbare 

Kringloop op het gebied van bodem en bemesting na anderhalf jaar 

deelname aan het project? 

Deelvragen: 

 Welke specifieke bodem vragen heeft de agrariër ? 

 Welke specifieke bemestingsvragen heeft de agrariër? 

 Op welke bodem en bemestingsproblemen stuit de agrariër in de praktijk? 

 Op welke manier kunnen deze problemen worden opgelost? 

 Welke zoektocht kiest een agrariër ter beantwoording van deze vragen? 

 Welke kennisvragen(minimaal 5) van de agrariërs kan de opdrachtnemer met behulp 
van een expert beantwoorden met betrekking tot bodem en bemesting? 
 

Algemene vragen: 

1) Type bedrijf: akkerbouw en of melkvee   
Bij melkvee vragen of er weidegang wordt toegepast Ja/Nee 

2) Welke grondsoort(en) heeft u op uw bedrijf? 
Type: zand [esgrond],  lichte klei,   rivier klei    zware klei   

3) Hoe ziet uw bodemprofiel er uit(Bodem conditie score vragen) 
- Wat is de ph 
- Wat is de OS 
- Wat is de Pw of Pal waarde 
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- N-leverend vermogen 
- Hoe diep is de beworteling van uw grasmat? 
- Verdichting en spoorvorming 

 

Bodemvragen: 

4) Wat ziet u als u naar uw bodem kijkt? 
5) Hoe beoordeeld u uw bodem?  

d.m.v. kg droge stof per ha, ruwvoer analyse’s, BSC score, anders? 
6) Wat vindt u van uw bodemkwaliteit?  

Uitstekend/ prima/ matig/ slecht 
Kunt u uw antwoord toelichten? 

7) Wat zou u graag willen verbeteren aan uw bodem?  
8) Hoe gaat u dit verbeteren? 
9) Hoe ziet een gezonde bodem er volgens u uit? [herhaalvraag/ vertoont 

overeenkomsten met 7] 
10) Wat zijn de tekortkomingen op uw percelen? [herhaalvraag 7] 
11) Hoe denkt u dit te gaan oplossen? [herhaalvraag 8] 
12) Wie helpt u bij de bodemproblemen die u heeft? [verdiepende vraag op 8 en 11] 
13) Maakt u bodemanalyses? Wat doet u met deze gegevens?  
14) Wat vindt u van het bodemleven op uw percelen 
15) Heeft u specifieke bodemvragen? 

 

Bemestingsvragen: 

16) Hoe ziet uw bemesting eruit voor grasland en op bouwland?  
[bijv. hoeveel en welke bemesting?] 
17) Denkt u dat er mogelijkheden zijn om efficiënter te bemesten?  
18) Waar loopt u tegen aan met het uitrijden van mest in relatie met de mest 

wetgeving? 
19) Heeft u vragen met betrekking tot bemesting in relatie tot uw bodem of ruwvoer 

opbrengst? 
20) Ziet u nog verbeterpunten in uw bemesting voor grasland en bouwland? 

 

Afsluitende vragen met betrekking tot Vruchtbare Kringloop: 

1) Vindt u dat u meer kennis over de bodem heeft gekregen sinds de start van 
Vruchtbare Kringloop? Zo ja kunt u daar een voorbeeld van geven? Wat doet u 
anders? 

2) Draagt VKA bij aan het beantwoorden van uw vragen over bodem en bemesting? Zo 
ja kunt u hier en voorbeeld van geven? 

3) Is uw inzicht op de kringloop verandert sinds de start van VKA? 
4) In welke mate draagt vruchtbare kringloop bij aan uw inzicht? 
5) Wat vind u van het project VKA? 
6) Waar mogen ze volgens u nog meer aandacht aan besteden 
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Bijlage 2: Vragenlijst online enquête  
Online enquête. 

Beste deelnemers van Vruchtbare Kringloop. Mijn naam is Teun van Welij, 

momenteel ben ik een derde jaars student veehouderij aan de HAS hogeschool in 

Den Bosch. Op dit moment vervul ik mijn tien weken stage bij projecten LTO 

Noord, in deelproject twee van Vruchtbare Kringloop. Mijn opdracht is; het 

inventariseren van de bodem vragen bij de deelnemers van Vruchtbare 

Kringloop.   

Het project Vruchtbare Kringloop loopt nu anderhalf jaar. In die tijd hebben jullie 

veel geleerd over de kringloop maar ook vooral over de bodemvruchtbaarheid. 

Waarschijnlijk zijn jullie vragen over de bodem al grotendeels beantwoord. Vaak 

komen er dan verdiepende vragen naar boven. Graag wil ik van jullie willen 

weten welke specifieke vragen over bemesting en bodemvruchtbaarheid nog 

onbeantwoord zijn. Het invullen van deze enquête zal ongeveer vijf minuten in 

beslag nemen. Het resultaat komt via een nieuwsbericht weer bij u terug! 

De enquête kunt u invullen tot en met 30 september.  

Bedankt ook namens het projectteam, Teun van Welij 

 

Vraag 1: Uit welke grondsoort bestaan uw percelen?(Meerdere mogelijkheden) 

o Droog zand 
o Humusrijk zand 
o Leem 
o Zwavel 
o Lichte klei 
o Zware klei 

 

Vraag 2: Hoe belangrijk vindt u bodemvruchtbaarheid in uw bedrijfsvoering? 

Geef een cijfer van 1 tot 5.(1 = totaal niet belangrijk, 5= heel erg belangrijk) 

o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 

 

Vraag 3: Welk bodemvruchtbaarheidsuitdaging ziet u de komende jaren als 

grootste uitdaging op uw bedrijf? (maximaal twee opties kiezen) 

o Organische stofgehalte 
o Nutriënten/mineralen in de bodem. (fosfaattoestand, kali, stikstof etc.) 
o Vochthuishouding (droogte/ te nat) 
o Bodemleven 
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o Bodemverdichting/structuur 
o Ik heb geen problemen met de bodemvruchtbaarheid op mijn bedrijf 

 

Vraag 4: Hoe vertoont de in vraag 3 aangegeven aandachtspunten zich op uw 

land? (wat neemt u waar?) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Vraag 5: Zie u mogelijke oplossingen voor deze knelpunten?  

o Ja (vraag 7 overslaan) 
o Nee (vraag 6 overslaan) 

 

Vraag 6: Indien ja, hoe denkt u deze knelpunten op te lossen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Vraag 7: Indien nee, waarom ziet u geen mogelijkheden om deze knelpunten op 

te lossen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Vraag 8: Hoe beoordeeld u uw bodem? Door middel van  

o Kilogram droge stof per hectare 
o Afwijkende mineralengehaltes in de ruwvoeranalyse 
o Bodem conditie score 
o Grondanalyse 
o Ik ken mijn percelen door jarenlange praktische ervaring. 
o Anders namelijk………………………………………. 

 

Vraag 9: Hoe beoordeeld u uw eigen bodemkwaliteit? 

o Zeer slecht 
o Slecht 
o Matig 
o Goed 
o Zeer goed 

 

Vraag 10: Wat zou u graag willen verbeteren aan uw bodem? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

Vraag 11: Weet u hoe u dit gaat doen? 

o Ja 
o Nee 

 

Vraag 12: Als u een probleem hebt met uw bodem, wie of wat raadpleegt u voor 

advies? 

o Loonwerker 
o Een agrariër met meer kennis over de bodem dan ik 
o Adviseur 
o Internet 
o Vakbladen 
o Anders namelijk………………………………………….. 

 

Vraag 13: Wat zijn uw specifieke bodemvragen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

Vraag 14: Wat zijn uw specifieke bemestingsvragen in relatie tot 

bodemvruchtbaarheid en/of ruwvoer opbrengst? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Vraag 15: Ziet u mogelijkheden om efficiënter te bemesten binnen de bestaande 

wet en regelgeving? 

o Nee 
o Ja, drijfmest beter verdelen 
o Ja, meer perceelsgericht bemesten 
o Ja, meer aanvullende elementen als kali of sporenelementen bemesten 
o Meer bekalken 
o Meer aandacht voor de toediening van mest 
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Vraag 16: Waar kijkt u naar als u gaat bemesten? 

o Ik kijk naar wat het gewas nodig heeft 
o Ik kijk naar wat de bodem nodig heeft 
o Ik kijk naar mijn bemestingsadvies 
o Ik wil mijn putten voor het winterseizoen leeg hebben 

 

Vraag 17: Wat is voor uw bedrijf het grootste aandachtspunt met betrekking tot 

uw bemesting van grasland en maisland? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

Vraag 18: Heeft Vruchtbare Kringloop bij gedragen aan het beantwoorden van 

uw inhoudelijke bodemvragen? 

o Ja (Vraag 20 overslaan) 
o Nee (Vraag 19 overslaan) 

 

Vraag 19: Indien ja, hoe heeft Vruchtbare Kringloop hier aan bij gedragen? 

o Door goede persoonlijke begeleiding 
o De theorie bevestigd zien worden, door naar andere boeren te kijken 
o Ik wist het wel, maar door Vruchtbare Kringloop ben ik in actie gekomen. 
o Door kundig advies van de begeleiding 
o Anders namelijk…………................... 

 

Vraag 20: Indien nee, waarom heeft Vruchtbare Kringloop niet bij gedragen aan 

het beantwoorden van uw inhoudelijke bodemvragen? 

o Onvoldoende persoonlijke begeleiding 
o Er zijn tijdens de bijeenkomsten te weinig onderwerpen besproken 
o De behandelde materie was niet vernieuwend 
o Onvoldoende diepgang 
o Anders namelijk………………………….. 

 

Vraag 21: Heeft Vruchtbare Kringloop bij gedragen aan het beantwoorden van 

uw inhoudelijke bemestingsvragen? 

o Ja (vraag 23 overslaan) 
o Nee (vraag 22 overslaan) 

 

Vraag 22: Indien ja, hoe heeft Vruchtbare Kringloop hier aan bij gedragen? 
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o Door goede begeleiding 
o De theorie bevestigd zien worden, door naar andere boeren te kijken 
o Ik wist het wel, maar door Vruchtbare Kringloop ben ik het nu ook echt gaan doen. 
o Door kundig advies van de begeleiding 
o Anders namelijk…………................... 

 

Vraag 23: Indien nee, waarom heeft Vruchtbare Kringloop niet bij gedragen aan 

het beantwoorden van uw inhoudelijke bemestingsvragen? 

o Onvoldoende persoonlijke begeleiding 
o Er zijn tijdens de bijeenkomsten te weinig onderwerpen besproken 
o De behandelde materie was niet vernieuwend 
o Onvoldoende diepgang 
o Anders namelijk………………………….. 
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Bijlage 3: Kennisvragen per onderwerp 

 Welke specifieke bodem vragen heeft de agrariër ? 
- Wat kun je doen om de verdichting zo veel mogelijk te beperken/tegengaan. Welke 

mogelijkheden zijn hiervoor?(Veel voorkomende vraag) 
- Vooral op de kopakker vind veel verdichting plaats, hoe is dit te verhelpen? (Veel 

voorkomende vraag) 
- Hoe kan ik de hinder van emelten en engerlingen voorkomen/oplossen? 
- Hoe kunnen de mineralen door de plant beter benut worden? 
- Hoe kunnen de grassen dieper wortelen? Ondanks dat er een dikke laag zwarte grond is dat 

zou moeten duiden op een hoge OS%. (Veel voorkomende vraag) 
- Hoe komen de verschillen tussen de percelen weg? (Vroeger waren het 2 percelen, één 

blijvend grasland, één perceel bouwland continuteelt mais) tegenwoordig is het één groot 
grasland perceel. Na 10 jaar zijn de gevolgen nog steeds zichtbaar. Het deel dat vroeger 
bouwland was blijft op alle opzichten achter.(beworteling, NLV, OS% te laag, Ph te hoog) 

- Wat kan de agrariër het beste doen met zijn gras, Het gras moet gemaaid worden maar kan 
niet op de percelen omdat ik het perceel dan helemaal kapot rijd 

- Als de kringloopwijzer verplicht wordt, is het voordeel is wel bekend. Maar wat zijn de 
gevolgen als je een nadeel hebt. Wordt je dan direct gekort op je voordeel dat je extra mag 
uitrijden of wordt er gebruik gemaakt van een gemiddelde over een x aantal jaar. 

- Sinds 2 jaar staat er veel water op de percelen waar de koeien lopen, dit probleem nooit 
gehad hoe kan dat? 

- Als je met een graslandbeluchter een sleuf maakt van 40-45 cm diep, dan wordt er gezegd 
dat je dit om de 2 jaar moet herhalen omdat de sleuf weer dicht gaat zitten. Bestaat er geen 
grassoort die snel en diep wortelt zodat ie in de sleuven kan zitten en de grond los houd. 
(veel voorkomende vraag) 

- De kringloopwijzer zegt dat je de beste bodems meer moet bemesten en de achterblijvende 
percelen minder moet bemesten omdat daar niet veel van af komt. Is dit wel de juiste 
methode, maak je de schrale percelen niet nog schraler? Wat zijn de gevolgen over een 
langere periode (veel voorkomende vraag) 

- Welke methode van het voor bewerken, inzaaien etc. van gras en mais zou het beste moeten 
zijn op zand. 

- Hoe kan een boer het beste rode klaver toe passen op mijn percelen met Engels raai gras. 
Verschillende geven aan dat ze het een lastig product vinden. Weten niet goed in welke 
verhouding ze moeten zaaien om toch een goede opbrengst te genereren. (Veel 
voorkomende vraag) 

- Op oud grasland is het organische stof gehalte zeer hoog, maar valt het stikstof leverend 
vermogen erg tegen, waar komt dit door? 

- Hoe kun je de schade beperken in natte periodes? 
- Hoe kan de boer het bodemleven in mijn bodems verhogen? (Veel voorkomende vraag) 
- Hoe kan de boer op een simpele maar effectieve manier de storende lagen in zijn bodem 

doorbreken? 
- Hoe kan een boer zijn beworteling verbeteren? 

- Zou NKG bijdragen aan beter nutriënten en vochthuishouding zonder dat dit opbrengst kost? 
- Hoe kan het OS gehalte in de bodem worden verhoogd? (Veel voorkomende vraag) 
- Zijn er naast de bandendruk nog meer mogelijkheden om bodemverdichting te 

minimaliseren? (Veel voorkomende vraag) 
- Hoe kan er meer uit de bodem gehaald worden zonder dat de bodem daar schade aan leid? 
- Hoe kan ik de bodem en daarmee ook de gewassen vnl. grasland in goede conditie houden? 
- hoe om te gaan met engerlingen schade. wel of niet onkruidbestrijding? 
- Hoe stel ik structuurschade? (Veel voorkomende vraag) 
- hoe kan ik de bodem niet laten verarmen? We kunnen/moeten er steeds meer afhalen en 
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mogen het steeds minder belonen/bemesten. (veel voorkomende vraag) 
- Hebben percelen met klaver hogere eiwit gehalten in de kuiluitslagen en hoeveel is dit dan? 
- Wat is de optimale pH op zware kleigronden? 

 

 Welke specifieke bemestingsvragen heeft de agrariër? 
- Hoe krijgt de agrariër de opbrengst van het gras(ruwe celstof, VEM) omhoog? 
- Klopt het NLV getal wel? Waarop is het gebaseerd? (Het gevoel speelt dat de bodems met 

een hoge NLV(dus minder bemest hoeven te worden) achter blijven op percelen waar de NLV 
hoger is. 

- Hoe kan ik de bemesting het beste afstemmen op het beweiden(strip grazen) Ureum getal 
schommelt heel erg 

- Hoe kan de drijfmest het beste worden benut (praktische oplossing) 
- In hoeverre zijn spoorelementen van belang in het bodemleven. (Veel voorkomende vraag) 
- Wat zijn de positieve effecten van mangaan, kobalt en koper op de bodem en op de groei 

van het gras (Nu geeft hij deze mineralen via het mengvoer) (Veel voorkomende vraag) 
- Zijn er producten die niet onder het mestbeleid vallen maar wel op het land uitgereden 

mogen worden zodat de bodem niet verschraalt?, Door de strengere eisen en normen zijn 
veel boeren bang dat de bodem verschraalt. (Veel voorkomende vraag) 

- Hoeveel groenbemester moet ik zaaien zodat ie genoeg stikstof opneemt 
- Wat zijn de functies van de spoorelementen selenium, kobalt en mangaan voor in de bodem. 

Ik vul het nu als mineraal toe in het mengvoer. (Veel voorkomende vraag) 
- Wat zijn de gevolgen voor mijn bemesting als uit de kringloopwijzer blijkt dat ik een nadeel 

heb. De positieve gevolgen zijn wel bekend maar wat zijn de negatieve gevolgen als blijkt dat 
het minder is gegaan volgens de kringloopwijzer. 

- Er staan heel veel getallen op de analyse van BLGG, veel kleuren en je ziet door de bomen 
het bos niet meer. Bestaan er eenvoudigere uitslagen? 

- Welke kalksoort past het beste per grondsoort? 

- Handvatten hebben voor het opstellen van een goed bemestingsplan per perceel zowel voor 
N,P en K 

- Hoe kan een boer het beste zijn bestaand grasland bekalken, in welke periode zou hij dit 
moeten doen. In het najaar is het vaak te nat hiervoor. 

- Hoe waterafvoer verbeteren? Kilveren of drainage of storende laag (oer)of nog drastischer; 
hoge kant onderlaag afvoeren naar lage kant. Wat zal werken? Kilveren heeft op 1 perceel 
niet gewenste resultaat gegeven en op een ander perceel geleid tot verschraling van de 
bovenlaag. 

- Wat is de meest effectieve en goedkope manier van bodemvriendelijk bemesten? 
- Hoe kan een boer zijn tekorten aan nutriënten het beste aanvullen? 
- Hoe kan een boer zijn dalende fosfaatvoorraden tegen gaan? (Veel voorkomende vraag) 
- Hoe raakt de bodem niet meer verarmt? (Veel voorkomende vraag) 
- Hoeveel en welke sporenelementen moet ik bij bemesten? Wat is rendabel? 
- Lage gehaltes in het voer geeft lage gehalte in de mest en lage bemesting voor het land .Hoe 

kun je dat door breken 
- welk perceel moet ik het best bemeste en welke niet? (Veel voorkomende vraag) 
- Welke stikstof-meststof is het beste? 
- Hoe kan ik de ruwvoeropbrengst d.m.v. de bemesting omhoog halen? 
- Wat is de beste verdeling van (kunst) mest bij maximale weidegang? 
- hoe kan je het beste grond bemesten zonder fosfaatmeststof? 
- percelen met een hoge fosfaattoestand maar een lage fosfaatbeschikbaarheid. Hoe krijg ik 

fosfaat actief? (Veel voorkomende vraag) 
- wat zijn de mogelijkheden om nog beter te bemesten? 
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- hoe houden we de bodem op peil met deze lage bemestingshoeveelheden? 
- Hoeveel kun je in het voorjaar voor de eerste snede bemesten aan drijfmest zonder het 

bodemleven te beschadigen en ook de wortels van het gras. 
- hoe te zorgen voor hogere gehalten in de mest en meer eiwit in de kuil? 
- welke andere vormen van bemesting zijn nog mogelijk in relatie met een betere opbrengst 
- Hoeveel kun je in het voorjaar voor de eerste snede bemesten aan drijfmest zonder het 

bodemleven te beschadigen? 
- Wanneer juist wel en wanneer juist geen kali bij strooien? 
- hoe moet ik bemesten om in zomer en herfst geen geel verkleurd gras te hebben, en toch 

een goede opbrengst van de eerste 2 snedes? 

 

 Op welke bodem en bemestingsproblemen stuit de agrariër in de praktijk? 
- Verliezen van 130kg stikstof per bunder op zandgrond.(hoe kunnen deze verliezen beperkt 

worden) 
- Verdichting (Veel voorkomend probleem) 
- Slechte beworteling onder de 10cm (Veel voorkomend probleem) 
- Structuurschade bij de bieten 
- Last van onkruid zoals kweek, ridderzuring en paardenbloemen. 
- Op een perceel een te lage OS (2,8%), vooral in droge periodes blijft het perceel achter. 
- OS% gehalte een probleem. (Veel voorkomend probleem) 
- Snelle verdroging van de grond waardoor op de droge plekken klaver heel snel 

verdwijnt.(Veel voorkomend probleem) 
- Klei gronden last van verslemping  
- Kopakkers zijn te vast(verdichting) (Veel voorkomend probleem) 
- Na half september kunnen er geen koeien meer de wei op. 
- De bereikbaarheid op zware klei gronden valt tegen 
- Hoe kan ik het beste gras telen/oogsten op de zware klei gronden. 
- Welke groenbemester kan ik het beste op de zandgronden verbouwen (Veel voorkomend 

probleem) 

- Groenbemester wil niet aanslaan op de zandgronden (Veel voorkomend probleem) 

- Ik zie door de jaren heen dat mijn bodem verschraald (Veel voorkomend probleem) 

- Structuurschade (Veel voorkomend probleem) 

- Verdichting (veel voorkomend probleem) 

- OS gehalte te laag (Veel voorkomend probleem)  

- Fosfaatvoorraden raken op (Veel voorkomend probleem) 

- Engerlingen schade 

- Onkruidproblemen 

- Nutriënten te korten in de bodem 
 

 Welke zoektocht kiest een agrariër ter beantwoording van deze vragen? 
- Praktijkervaring, 
- Beetje wijsheid gebruiken, bij twijfel akkerbouwer en als laatste loonwerker. 
- Cor  (Bodemkenner for farmers) 
- Bemestingsprogramma/advies 
- Adviseur kijkt er nog overheen 

- Loonwerker 
- Nick van Eekeren 

- Projectgroep bodem 
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 In welke mate draagt VKA aan het beantwoorden van deze inhoudelijk bodem en 
bemesting vragen?  

- Door de bevestiging te geven 

- Door de studiegroepen 

- Je kunt veel van mekaar leren door de studiegroepen 

- Door praktisch bezig te zijn met de bodem en mest 

- Vruchtbare kringloop niet altijd, meer de studiegroep 

- Bodem kennis is vooral stukken verbetert onder de deelnemers 
 

 In welke mate draagt VKA bij aan het inzicht van de agrariër?  
- Heel erg, vooral dat je praktisch bezig bent met de bodem 
- Je krijgt praktisch een beeld van wat je aan het doen bent. In de theorie klinkt het allemaal 

heel erg leuk. Maar het moet nog in de praktijk werken. 
- Bewustwording 

 

 Wat zijn de verbeterpunten voor een vervolg van VKA? 

- Meer praktische handvaten creëren om je op bedrijfsniveau te verbeteren. 
- Praktisch gezien op bedrijfsniveau wat kan er verbetert worden en wat het voordeel is wat je 

kunt krijgen. 
- Er is te weinig bekend hoe het kan dat bij de ene boer wel voordeel te behalen valt, en bij de 

andere niet terwijl ze alle bij niet weten wat ze anders doen. 
- Meer aandacht geven het duurzaam gebruik van klei gronden. 
- Het geloof in de kringloop is een beetje verdwenen door de vele verschillen die ontstaan bij 

de opbrengsten. 
- Ik heb et idee gekregen bij de interviews dat veel boeren de hele kringloop niet echt 

snappen. Veel boeren geven aan dat ze erg veel informatie naar hun hoofd geslingerd krijgen 
en dat ze niet goed weten wat ze daar mee aan moeten. Het gaat vaak te snel. Zo zou er per 
onderdeel een betere toelichting moeten komen over waar de cijfers vandaan komen. 
Voorbeeld: Wat doen de mineralen in de koe en wat heeft het te betekenen in de 
kringloopwijzer. 

- Er zitten intensieve en extensieve bij elkaar, veel boeren geven aan dat ze dit vervelend 
vinden omdat ze niet veel aan elkaar hebben 

- De minderen worden niet mee getrokken in het project vinden ze, het gat tussen de betere 
en mindere worden steeds groter. 

- Groepen zijn te groot waardoor er niet echt discussies op gang komen. 
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Bijlage 4: Antwoorden diepte interviews 
In deze bijlage zijn de acht uitgevoerde diepte interviews te vinden. 

Interview ondernemer A. 

Algemene vragen: 

21) Type bedrijf: melkvee met 60 melkkoeien. Koeien lopen overdag 

buiten op een grasklaver perceel (Engels raaigras met 5-10% klaver) 
60 melkkoeien, 8700, 4,65 vet 3,75 Eiwet 
Bij melkvee vragen of er weidegang wordt toegepast Ja/Nee 

Ja, grasklaver met weinig klaver aandeel.  
Rooie klaver(2,5 bunder) 

38ton droge stof. 
 Engels raai met Timothee 

22) Welke grondsoort(en) heeft u op uw bedrijf? 

Type: zand [Esgrond],  lichte klei,   rivier klei    zware klei   
Zand 

 
23) Hoe ziet uw bodemprofiel er uit(Bodem conditie score vragen) 

- Wat is de ph(allemaal goed rond 5,8) 

- Wat is de OS (3,5%) 
- Wat is de Pw of Pal waarde(fosfaat allemaal hoog, bij de bieten Pal- 55-

60) 
- N-leverend vermogen 90-130 
- Hoe diep is de beworteling van uw grasmat? (slechte diepe 

beworteling) 
- Verdichting en spoorvorming(op de kop, vind het veel plaats.) 

Structuurschade bij de bieten. (bij gras niet goed te zien) 
- Gras heeft moeite om er door te gaan op de plek waar de bieten eerst 

hebben gestaan.(bieten doen et goed) 
-  

Bodemvragen: 

24) Wat ziet u als u naar uw bodem kijkt? 
Droogtegevoelig, (water kan goed weg), stuift veel, droge zand grond. Emelten 

komen vaak voor(met droogte gevoeligheid), Spoorvorming.  

25) Hoe beoordeeld u uw bodem?  
BEX, kuilanalyse, best positief. Droge stof opbrengst 

 
26) Wat vindt u van uw bodemkwaliteit?  

Uitstekend/ prima/ matig/ slecht 

Kunt u uw antwoord toelichten? 
Opbrengsten kunnen beter, Grond heeft de beperkingen hier, Grond is minder 

schraal In vergelijking met andere zandboeren. 

27) Wat zou u graag willen verbeteren aan uw bodem, met betrekking 
tot bodemvruchtbaarheid, bewerkbaarheid?  

OS%, Beter structuur, meer mineralen benutting. Verdichting,(wat kun je hier 

aan doen op het zand) 
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Op de Kopakkers is de verdichting het ergst. Wat is hier aan te doen? 

28) Hoe gaat u dit verbeteren? 
Geen idee 

29) Hoe ziet een gezonde bodem er volgens u uit? [herhaalvraag/ 
vertoont overeenkomsten met 7] 

Veel bodemleven, (hier vooral boven in de grond en bij grasklaver beter) Goede 

diepe beworteling. Goede losse grond. Mooi verdeeld klaver gras. 

30) Wat zijn de tekortkomingen op uw percelen? [herhaalvraag 7] 

OS%, Verdichting te veel last van emelten 
 

31) Hoe denkt u dit te gaan oplossen? [herhaalvraag 8] 

Zo min mogelijk scheuren.  Bieten. Om de 4 jaar proberen vruchtwisseling. 

32) Wie helpt u bij de bodemvragen die u heeft? [verdiepende vraag op 

8 en 11] 
Projectgroep Bodem. Nick van Eeckeren. (vooral)Einde van project waarschijnlijk 

ook nog) 

33) Maakt u bodemanalyses? Wat doet u met deze gegevens? Welke 
gegevens daar uit gebruikt u. 
Ph waarde, fosfaat voor bemesting, Kali voor mest afvoer. OS% NLV 

 
34) Wat vindt u van het bodemleven op uw percelen 

Redelijk(volgens BCS) 
Seizoensgebonden in de winter en voorjaar vaak te nat. 

 

35) Heeft u specifieke bodemvragen? 
Schimmel in de bieten.(hoe op te lossen), structuurschade bij de bieten. 

Hoe komen de verschillen in de perceel weg( jaren lang niks van 
afgehaald(een klein deel) een deel was jaren lang bouwland geweest, en 
een deel grasland. (continuteelt) Na 10 jaar zijn de gevolgen nog steeds 

zichtbaar. Hij blijft achter(beworteling, NLV, OS%) 
 

Bemestingsvragen: 

36) Hoe ziet uw bemesting eruit voor grasland en op bouwland?  

[bijv. hoeveel en welke bemesting?] 
Drijfmest deel afvoer. 50 Kuub per bunder. 9,3fosfaat, N 3,4% 
27% stikstof(kunstmest)(daardoor minder drijfmest er op) 

 
37) Denkt u dat er mogelijkheden zijn om efficiënter te bemesten?  

Stripgrazen, (verdeling over het jaar kan beter)  
Bemesting afstemmen op weidegang. Ureum schommelt daardoor. 
 

38) Waar loopt u tegen aan met het uitrijden van mest in relatie met de mest 
wetgeving? 

Te weinig stikstof erop. Verhouding stikstof fosfaat scheef. 
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39) Heeft u vragen met betrekking tot bemesting in relatie tot uw bodem of 

ruwvoer opbrengst? 
Uitdagingen, Water bij de mest voor de benutting. Sleepslang, in de zomer beter 

met verdunning erbij (hoe blijft het betaalbaar)  Praktische oplossing bedenken 

om de drijfmest beter te benutten. Doet mee aan de pilot fosfaat ontrekking 

40) Ziet u nog verbeterpunten in uw bemesting voor grasland en bouwland? 
Mestbenutting, 130kg stikstof verlies per bunder. 

Afsluitende vragen met betrekking tot Vruchtbare Kringloop: 

7) Vindt u dat u meer kennis over de bodem heeft gekregen sinds de start 

van Vruchtbare Kringloop? Zo ja kunt u daar een voorbeeld van geven? 
Wat doet u anders? 

Ja, maak veel gebruik van de BCS, maar je moet zelf erkennen dat je een 

probleem hebt anders werkt het niet.  

8) Draagt VKA bij aan het beantwoorden van uw vragen over bodem en 
bemesting? Zo ja kunt u hier en voorbeeld van geven? 

Ja, kundige advies en begeleiding (Nick van Eekeren praktisch)  

9) Is uw inzicht op de kringloop verandert sinds de start van VKA(Project? 

Ja, inzicht was er wel redelijk alleen het doen ontbrak. 
 

10) In welke mate draagt vruchtbare kringloop bij aan uw inzicht? 

 
11) Wat vind u van het project VKA? 

Interessant, goed, steekt er veel van op. Je weet het allemaal wel maar het 

wordt nog bevestigd. 

12) Waar mogen ze volgens u nog meer aandacht aan besteden? 

 

Reguliere studiegroep mist diepgang,(kan ook aan de boeren liggen die 

onvoldoende meedoen) 

Bodemverdieping groep is zeer interessant (eventueel meer groepen van maken) 

Organisatie is verder goed.  Resultaten voor gebruiksdoeleinden worden gebruikt 

later. 
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Interview ondernemer B. 

Algemene vragen: 

1) Type bedrijf:  

Melkvee 90, met weidegang op een Engels raaigras  
 

Bij melkvee vragen of er weidegang wordt toegepast Ja/Nee 
 

2) Welke grondsoort(en) heeft u op uw bedrijf? 

Type: zand [esgrond],  lichte klei,   rivier klei    zware klei   
Hoofdzakelijk zand, Met een aantal percelen leem/klei. 25 hectare 

grasland. Van een akkerbouwer koopt  hij mais, in ruil voor mest afzet (op 
papier wordt er aangegeven dat hij het verwerkt, in werkelijkheid gaat het 
naar de akkerbouwer).  

 
3) Hoe ziet uw bodemprofiel er uit(Bodem conditie score vragen) 

Van een oud perceel. Minimaal 35 jaar continu grasland. Zand. 
- Wat is de ph 5,9 
- Wat is de OS 7,7% 

- Wat is de Pw of Pal waarde 47(nalevering vermogen 22) streef 17-27  
- N-leverend vermogen 177. 

- Hoe diep is de beworteling van uw grasmat? Slecht. 
- Verdichting en spoorvorming ja veel last van.  
- Grasbedekking goed 

- Beworteling matig 
- Bijna geen regenwormen. 

- Verdichting vind veel plaats. 
- Goede zwarte grond. 

Een perceel blijft achter op 2,8% OS. Komt door dat het gewoeld is met veel last 

van natte plekken. Nu staat er 15 jaar gras op. Het gevolg van mengwoelen is 

nog steeds zichtbaar. Rijen die heel erg groen zijn en juist minder groen, door de 

mengwoelen. Dit komt vooral voor de droge periodes. Hoge ruwe celstof en 

stengeligheid. Kunstmest strooien heeft dan te weinig effect.  

Kan niet op de percelen wanneer het flink heeft geregend. Moet minimaal 14 

dagen droog weer hebben om er op te kunnen.  

Van doorzaaien is deze ondernemer geen fan, dit omdat het nieuwe gras slecht 

tot matig doorkomt. Water in de ondergrond zit vol. Te weinig draagkracht in de 

bodem.  

Wat moet ik doen als ik niet meer op de bodem kan(gras staat erg hoog en moet 

eigenlijk gemaaid worden). Toch maaien of laten staan voor na de winter, met 

als gevolg dat het gras volgens de theorie in de winter niet langer mag zijn als 

10 cm. Last van rijsporen, past geen graslandvernieuwing toe.  
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Bodemvragen: 

4) Wat ziet u als u naar uw bodem kijkt? 
Perceel bodemscore: Ondanks oud perceel grasopbrengst is prima. Op de plek 

waar de bodem wat hoger ligt zit veel kweek. (eventueel doorzaaien) Aan het 

einde van het groeiseizoen kleurt het snel geel achtig. Is geen fan van kunstmest 

strooien.  

De moeilijkheid in kringloopwijzer: Wanneer wordt ik er op afgerekend. Ik mag 

als ik een goed seizoen heb mag ik meer mest opgooien. Maar het groeiseizoen 

dit jaar valt tegen, veel uitspoeling dus wat zijn dan de gevolgen. 

Je probeert wat goed is te doen, maar de cijfers komen later en wordt je er dus 

later op afgerekend.  

Hoe kun je dit praktisch houden. We laten aan Brussel zien dat we er mee bezig 

zijn maar wat levert het nu uit eindelijk op?  

5) Hoe beoordeeld u uw bodem?  
Voornamelijk op de opbrengsten.  

Het vergelijken van cijfers is moeilijk. De uitschieters van droge stof opbrengst 

zijn onderling moeilijk te verklaren. Het is een moeilijk programma om in te 

vullen. Voordeel je hebt veel inzicht, nadeel is dat er veel tijd aan kwijt bent.  

d.m.v. kg droge stof per ha, ruwvoer analyses, BSC score, anders? 

 
6) Wat vindt u van uw bodemkwaliteit?  

Uitstekend/ prima/ matig/ slecht 
Kunt u uw antwoord toelichten? 

Gemiddeld, hoge OS%, Ph is aardig, maar over het algemeen wat hoger.  

7) Wat zou u graag willen verbeteren aan uw bodem?  
Verdichting is een aardig groot probleem. Blijft kunstmest korrels gebruiken 

daardoor kan hij namelijk zelf op het land rijden.  

Loonwerker bemest, dan kun je duidelijk de verdichting en het water op de 

percelen zien. Op de kopakkers zie duidelijke schade door het rijden.  

Hoofdzakelijk in het voorjaar verdichting.  

OS% op het perceel omhoog brengen 2,8%, Vooral in droge periodes last van 

opbrengst te kort.  

Beweidingsplan gaat moeilijk. Vooral het weer is afhankelijk, grasgroei etc. Het 

komt nooit uit met het plan aan het begin van het jaar. 

8) Hoe gaat u dit verbeteren? 
OS% op bouwgrond verhogen door vaste mest er op. Hij wil ze niet afzetten om 

dit voordeel kwijt te raken.  
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9) Hoe ziet een gezonde bodem er volgens u uit? [herhaalvraag/ vertoont 

overeenkomsten met 7] 
 

10) Wat zijn de tekortkomingen op uw percelen? [herhaalvraag 7] 
Spoorelementen op verschillende percelen te laag. In hoe verre is het nodig om 

deze spoorelementen toe te voegen aan de bodem. Is het juist nodig voor de koe 

of voor de bodem. Selenium spoelt volgens hem snel weg. Wat zijn de positieve 

gevolgen van mangaan kobalt en koper voor de bodemkwaliteit en gras groei. 

(nu doet ie dit als mineralen in de mengvoeder) 

11) Hoe denkt u dit te gaan oplossen? [herhaalvraag 8] 
Geen idee.  

12) Wie helpt u bij de bodemproblemen die u heeft? [verdiepende vraag 
op 8 en 11] 

Wat zijn de gevolgen van de acties als je op perceel niveau gaat bemesten. De 

hoge opbrengst percelen meer gooien en de schrale percelen minder. Wat zijn de 

gevolgen van die percelen over 5 jaar als die minder bemest.  

Cor Braakman werkte bij for farmers. Daar ging hij voornamelijk een voor al zijn 

vragen.  

13) Maakt u bodemanalyses? Wat doet u met deze gegevens?  
 

14) Wat vindt u van het bodemleven op uw percelen 
Het bodemleven is over het algemeen goed, zeker door et hoge gehalte 

organische stof. Op het perceel waar de OS% laag is, is er ook weinig 

bodemleven. 

15) Heeft u specifieke bodemvragen? 
Wat zijn de gevolgen van de acties als je op perceel niveau gaat bemesten. De 

hoge opbrengst percelen meer gooien en de schrale percelen minder. Wat zijn de 

gevolgen van die percelen over 5 jaar als die minder bemest.  

Bemestingsvragen: 

16) Hoe ziet uw bemesting eruit voor grasland en op bouwland?  

[bijv. hoeveel en welke bemesting?] 
Begin van het jaar 25 kuub per hectare aan het eind zo min mogelijk, daarnaast 

strooit de ondernemer 50 tot 60kg per hectare kas. 

17) Denkt u dat er mogelijkheden zijn om efficiënter te bemesten?  
Hij wil de laatste snede minder dan 10 kuub mest rijden maar doet dit niet i.v.m. 

extra kosten loonwerker.  

18) Waar loopt u tegen aan met het uitrijden van mest in relatie met de mest 
wetgeving? 

Als de kringloopwijzer verplicht wordt, het voordeel is wel bekend. Maar wat zijn 

de gevolgen als je een nadeel hebt. Wordt je dan direct gekort op je voordeel dat 



48 
 

je extra mag uitrijden of wordt er gebruik gemaakt van een gemiddelde over een 

x aantal jaar. 

19) Heeft u vragen met betrekking tot bemesting in relatie tot uw bodem of 
ruwvoer opbrengst? 

 
20) Ziet u nog verbeterpunten in uw bemesting voor grasland en bouwland? 

Het advies met komt niet overeen met wat je er op mag gooien aan kunstmest 

Afsluitende vragen met betrekking tot Vruchtbare Kringloop: 

21) Vindt u dat u meer kennis over de bodem heeft gekregen sinds de 
start van Vruchtbare Kringloop? Zo ja kunt u daar een voorbeeld van 
geven? Wat doet u anders? 

Ja, De eigen inzicht is daar in veranderd. Goede bevestiging en erkenning. 

Voordeel met de studie groep doordat daar vergelijkbare bedrijven bij zitten. 

Zodat je goede vergelijking materiaal hebt.  Groot voordeel is het groepsverband 

je kunt van mekaar leren.  

22) Draagt VKA bij aan het beantwoorden van uw vragen over bodem 
en bemesting? Zo ja kunt u hier en voorbeeld van geven? 

Ja vooral in groepsverband, worden veel dingen duidelijk en kun je van mekaar 

leren. Zeker op het gebied van weiden.  

23) Is uw inzicht op de kringloop verandert sinds de start van VKA? 
Op de kringloop vooral gericht op de bodem en daar is zijn inzicht op verbeterd. 

Zeker door dat je praktisch bezig bent met de bodem. Meer op perceel niveau 

bezig. Dus vooral de bewustwording op om perceel niveau te gaan kijken.   

24) In welke mate draagt vruchtbare kringloop bij aan uw inzicht? 
 

25) Wat vind u van het project VKA? 
Praktisch gezien helpt het om een beeld te krijgen met wat je aan het doen bent. 

Het inzicht verandert hier in. Nadeel is dat het gat dat tussen onttrekking en wat 

je er van afhaalt of dat aan te tonen is en wat uiteindelijk het voordeel hier van 

zijn. Hij had gehoopt op een veel hoger voordeel dan wat er nu uit komt.  

26) Waar mogen ze volgens u nog meer aandacht aan besteden? 
Meer praktische handvaten te creëren. Praktisch gezien op bedrijfsniveau wat 

kan er verbetert worden en het voordeel is wat je kan krijgen. Niet te veel op 

cijfers bezig zijn. 

Meer praktische handvaten creëren om op bedrijfsniveau dingen te verbeteren. 

Wat moet je doen wat het voordeel dat iemand anders ook heeft maar niet weet 

hoe dat komt ook te krijgen. Waarom zijn er bij andere wel voordelen en bij mij 

niet. Terwijl die ondernemer zelf ook niet weet wat hij anders doet.  

Te weinig bekend wat iemand in de praktijk doet wat dan weer op papier terecht 

komt.   
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Interview ondernemer C 

Algemene vragen: 

1) Type bedrijf: akkerbouw en of melkvee   

Melkvee, Weidegang(Niet alleen voor de weidepremie)  
120 Koeien met bijbehorend jongvee. 

75 hectare (Mais 20 hectare waarvan 10 hectare lchte tot hele lichte 
zandgrond) 
Zware klei tot leem achtige grond. 

Bij melkvee vragen of er weidegang wordt toegepast Ja/Nee 
 

2) Welke grondsoort(en) heeft u op uw bedrijf? 

Type: zand [esgrond],  lichte klei,   rivier klei    zware klei   
Dee 

 
3) Hoe ziet uw bodemprofiel er uit(Bodem conditie score vragen) Zandgrond 

- Wat is de ph 5,2 
- Wat is de OS 4.2 
- Wat is de Pw of Pal waarde 

- N-leverend vermogen 
- Hoe diep is de beworteling van uw grasmat? Matig (15 cm) 

- Verdichting en spoorvorming 
- Regenwormen goed.  
- Structuur kan beter 

- OS qua kleur kan ook beter.  
Bodemvragen: 

4) Wat ziet u als u naar uw bodem kijkt? 
Niet optimaal, voornamelijk de verdichting.(2 jaar lang sleepslang bemest) 

omdat na je na het injecteren de rijsporen heel lang kon blijven zien. 

Op de lichte zand grond voornamelijk de OS% een probleem. 

Vochthuishouding een probleem, snel verdrogen. Op een perceel grasklaver 

gezaaid maar vooral op de droge plekken verdwijnt de klaver heel 

snel(verdroging) 

5) Hoe beoordeeld u uw bodem?  
Het bekijken, hoe het gewas het doet. 4x per jaar schop in de grond als er 

een aanleiding voor is. (iets wat je niet kan verklaren)  
d.m.v. kg droge stof per ha, ruwvoer analyses, BSC score, anders? 
 

6) Wat vindt u van uw bodemkwaliteit?  
Matig; Heel wisselend, percelen die het prima doen. Maar percelen die ook 

achterblijven. 
1 perceel in het voorjaar die normaal goede vochthuishouding heeft stond 
een dikke plas water op. 

 

7) Wat zou u graag willen verbeteren aan uw bodem?  
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Een flinke winter hebben, op de klei gronden is het heel erg dicht 

geslempt(grasland) (wateroverlast) 

Een aantal percelen op mais(lichte zandgronden).   

8) Hoe gaat u dit verbeteren? 

Geen idee 

9) Hoe ziet een gezonde bodem er volgens u uit? [herhaalvraag/ vertoont 

overeenkomsten met 7] 
 

10) Wat zijn de tekortkomingen op uw percelen? [herhaalvraag 7] 
Grasklaver op plekken waar het moet staan verdroogd het heel erg, en is het 

bijna niet meer terug te vinden.  

Na half september niet meer met de koeien op het land.  

Sinds 2 jaar staat er heel veel water op een perceel (maatregelen getroffen door 

sleepslang te bemesten) eerst nooit gehad. (zijn vraag hoe kan dat??)  

11) Hoe denkt u dit te gaan oplossen? [herhaalvraag 8] 

Geen idee. 

12) Wie helpt u bij de bodemproblemen die u heeft? [verdiepende vraag 

op 8 en 11] 
Voorlichter van de melkvee, Studieclub, Agrifirm, Deskundigheid.  

13) Maakt u bodemanalyses? Wat doet u met deze gegevens?  
Bemestingsprogramma, Adviseur kijkt er over heen. Vooral de hoofdelementen 

worden gebruikt. Spoorelementen nauwelijks bemest.  

14) Wat vindt u van het bodemleven op uw percelen 
 

15) Heeft u specifieke bodemvragen? 

Over de lichtere zandgrond wel genoeg handvaten. 

Over zware kleigrond meer zaken te weten willen komen. Meer verdiepen op de 

grasland op klei. (de bereidbaarheid valt tegen (verdichting). Wil niet de zode 

niet kapot maken ivm met os gehalte en is het wel verstandig. 

Bemestingsvragen: 

16) Hoe ziet uw bemesting eruit voor grasland en op bouwland?  

[bijv. hoeveel en welke bemesting? 
 

Voorjaar 30 kuub drijfmest(sleepslang) later 15-20kuub op, Imtech grasland, 
50 kuub op bouwland geen fosfaat uit kunstmest.   

(Pilot gedaan met minder kuub bemesten  35) 

 
17) Denkt u dat er mogelijkheden zijn om efficiënter te bemesten?  
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Pilot strip teelt, wat levert het op. 15 kuub mest minder. Eerst op 11cm mest 

geïnjecteerd, 5 dagen later de mais op de zelfde plek met gps gezaaid.  

Dan houd je 15 kuub mest over die je elders weer kan uitrijden. Wat gebeurt er 

met het bodemleven langs de stripjes?? 

18) Waar loopt u tegen aan met het uitrijden van mest in relatie met de mest 
wetgeving? 

1Septmeber vroege datum om te stoppen.  

19) Heeft u vragen met betrekking tot bemesting in relatie tot uw bodem of 
ruwvoer opbrengst? 

Vooral bodemgebruik. (waterhuishouding) 

20) Ziet u nog verbeterpunten in uw bemesting voor grasland en bouwland? 
 

Afsluitende vragen met betrekking tot Vruchtbare Kringloop: 

1) Vindt u dat u meer kennis over de bodem heeft gekregen sinds de start van 
Vruchtbare Kringloop? Zo ja kunt u daar een voorbeeld van geven? Wat doet u 
anders? 

Het belang van het voorkomen van verdichting is beter tussen de oren 
gekomen. Het bereiden op de gronden.  
Groenbemester is nu ook duidelijk.  

Onderzaaien levert niks extra op als na de oogst direct de groenbemester 
er op.  

2) Draagt VKA bij aan het beantwoorden van uw vragen over bodem en bemesting? Zo 
ja kunt u hier en voorbeeld van geven? 

Ja. Zie vraag 1 

3) Is uw inzicht op de kringloop verandert sinds de start van VKA? 
Ja zie vraag 1.  

4) In welke mate draagt vruchtbare kringloop bij aan uw inzicht? 
 

5) Wat vind u van het project VKA? 
Is mooi, de verdieping is oké. Maar het geloof in de kringloopwijzer is een beetje 

achter uit gegaan.  

6) Waar mogen ze volgens u nog meer aandacht aan besteden? 

Meer aandacht op het gebruik van kleigrond. (duurzaam gebruik van 

kleigronden) 

Kennisgroep bodem (meer aandacht in de hele kringloop niet specifiek de bodem 

alleen) 

Extra vraag: In het grasland management systeem  volgens de kringloop wijzer 

zou het maar 8200 droge stof. Het geloof van de kringloopwijzer staat op losse 

schroeven bij hem. Zijn schatting 11000 kg droge stof van het grasland. 

KringloopWijzer zegt maar 8200 kg droge stof. 
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Interview ondernemer D 

Algemene vragen: 

1) Type bedrijf: melkvee   

50 hectare grond, verpachten. Heeft voldoende grond om mee te doen aan 
derogatie 90 melkkoeien met 40 stuks melkvee. Koeien lopen overdag 

buiten op een perceel van Engels raaigras met een klein aandeel 
klaver(5%-10%)  

 
2) Welke grondsoort(en) heeft u op uw bedrijf? 

Type: zand [esgrond],  lichte klei,   rivier klei    zware klei   

Voornamelijk lichte klei grond, met wat leemhoudende grond. Stukken 
met verschillende grondsoorten in een perceel.  
  

3) Hoe ziet uw bodemprofiel er uit(Bodem conditie score vragen) Gemiddelde 
uitslag 

- Wat is de ph 5,5 
- Wat is de OS 3% 
- Wat is de Pw of Pal waarde 22 

- N-leverend vermogen 100-140  
- Hoe diep is de beworteling van uw grasmat? Voldoende 

- Verdichting en spoorvorming. Spoorvorming als er te vroeg op het land 
word gereden.  

- Het aantal wormen in de bodem valt tegen, moeten er meer zijn.  

- Openzone’s in het grasland zijn aanwezig, maar is afhankelijk van de 
tijd. Vooral in het najaar 

-  
Slechte grond, veenachtige met weinig draagkracht grasland.  

Slechte beworteling, last van verdichting bij 10 cm. Grondwaterstand bij 20 tot 

30 cm. 

Bodemvragen: 

4) Wat ziet u als u naar uw bodem kijkt? 
Een vruchtbare grond die niet droogtegevoelig is maar wel 
gebruiksbeperkingen heeft met verdichting en trapgevoeligheid als het 

heeft geregend. De bodem kan dan omslaan van heel hard naar heel 
zacht. Een aantal percelen lijken op een veenachtige grond dat weinig 

draagkracht heeft en een slechte beworteling. Vooral onder de 10 cm last 
van verdichting.   
 

5) Hoe beoordeeld u uw bodem?  
Opbrengst is de belangrijkste parameter. Verder kijk ik of het gras goed 

groen is en blijft.  
 

6) Wat vindt u van uw bodemkwaliteit?  

Bodemkwaliteit is voldoende. 
De bodemkwaliteit is voldoende volgens de bodem analyse. Ph en de OS% 

zijn een verbeterpunt.  
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Na maisoogst groenbemester zaaien gaat niet zoals hij het wil. De 

groenbemester slaat pas rond februari/maart aan. Dan moet de 
groenbemester al ondergewerkt worden en de loonwerker moet toch 

worden betaald. 
 
Aantal percelen last met de vochthuishouding. Zomers moet het vocht 

vasthouden en in de winter juist doorlaten. Deze zomer kon de boer 2 
sneden gras weggooien doordat de bodem te nat was om het gras binnen 

te halen. 
 

7) Wat zou u graag willen verbeteren aan uw bodem?  
Vochthuishouding op een aantal percelen. 
Ph en OS% verhogen. 

Welke groenbemester kan ik het beste zaaien na de mais. 
Draagkracht van de bodem. 

 
8) Hoe gaat u dit verbeteren? 

Vochthuishouding: Zeefzand van aardappel grond opbrengen en elk jaar 

ophogen, 100kuub per jaar. 
OS: Binnen eigen bedrijf moeilijk, met groenbemester willen doen, maar 

vind het weggegooid geld omdat na oktober/november de groenbemester 
niet aanslaat(zaait Italiaans raaigras). 
Ph: op perceel niveau hij wil graag op vierkante meter nauwkeurig willen 

weten wat de pH is. Op verschillende hoogtes zitten er veel verschil in. 
Sommige percelen zitten 2meter percelen. Hij wil graag weten of er 

specifiek per perceel en per vierkante meter verschillen in de ph zitten. 
Omdat hij een maximale opbrengst per vierkante meter wil hebben. 
Graslandvernieuwing: nauwelijks, De veredeling die plaats zou er meer 

droge stof opbrengst moeten komen. Maar ziet door de jaren heen geen 
opbrengst verhoging. Last van kroonroest. Ook op maisland weinig vooruit 

gang in de veredeling. 
Zijn conclusie, de koeien geven meer melk en worden steeds ‘beter’ maar 
de gewassen blijven ondanks het kruizen en de veredeling steeds achter. 

 
9) Hoe ziet een gezonde bodem er volgens u uit? [herhaalvraag/ vertoont 

overeenkomsten met 7] 
Duidelijk beantwoord en uitgelegd in eerdere vragen 

10) Wat zijn de tekortkomingen op uw percelen? [herhaalvraag 7] 
 

11) Hoe denkt u dit te gaan oplossen? [herhaalvraag 8] 

12) Wie helpt u bij de bodemproblemen die u heeft? [verdiepende vraag 
op 8 en 11] 

Hij gaat eerst zelf aan de slag, gebruikt zijn eigen praktijkervaringen en na 

te denken wat wijs is om te doen. Bij twijfel valt hij terug op een 

akkerbouwer mocht het dan niet lukken, dan schakelt hij pas de 

loonwerker in. 

13) Maakt u bodemanalyses? Wat doet u met deze gegevens?  
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Perceel niveau allemaal analyses van 20 percelen. Vooral de pH, pal en pw 

waarde en kali. Niet omdat het moet maar omdat hij dan ziet wat hij kan 

bemesten. Met sporenelementen doet ie niet veel maar bemest ze wel bij. 

Percelen met weinig  kali strooit hij dan ook bij.  

14) Wat vindt u van het bodemleven op uw percelen 
 

15) Heeft u specifieke bodemvragen? 

Geen specifieke bodemvraag. 

Bemestingsvragen: 

16) Hoe ziet uw bemesting eruit voor grasland en op bouwland?  
[bijv. hoeveel en welke bemesting?]  
Geen onderscheidt tussen bemestingsniveau van percelen, kuub grasland 

35,25,15(rond Juli) Bemest overal het zelfde, en wanneer het uitkomt. 
Probeert rond half augustus de put leeg te hebben.  

 Hij wil zijn gewassen maximaal bemesten.  
 

17) Denkt u dat er mogelijkheden zijn om efficiënter te bemesten?  
Nee, niet op deze manier. Maar op toegevoegde stoffen zoals binders, 
nitrificatiebinders. 

 
18) Waar loopt u tegen aan met het uitrijden van mest in relatie met de mest 

wetgeving? Raar, dat er op klei de hele winter vaste mest mag uitrijden, 
meeste vaste mest is voerresten. Maar vind het raar als er een potstal 
wordt uitgemest en in de winter wordt uitgereden dat dat mag omdat je 

veel met uitspoeling zit door het slechte weer. 
 

19) Heeft u vragen met betrekking tot bemesting in relatie tot uw bodem of 
ruwvoer opbrengst? 
Ja, Hoe krijg ik het kwaliteit van het gras toch omhoog. Hij wil graag meer 

handvaten voor het verhogen van het kwaliteit van het gras. Misschien 
spul toevoegen om de kwaliteit te verhogen zodat de efficiënter met zijn 

voer omgaat. 
 

20) Ziet u nog verbeterpunten in uw bemesting voor grasland en bouwland? 

Meer specifiek bemesten, meer kijken naar het NLV. Hij kijkt daar niet naar. Hij 

stelt de kunstmeststrooier in op 200kg KAS en rijd alle percelen rond en bemest 

ze dus met 200kg KAS. 

Het gevoel bij hem is dat hij niet vertrouwd op de NLV en voor de zekerheid dus 

ook op de percelen die een hogere NLV hebben, meer strooit dan eigenlijk hoeft. 
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Afsluitende vragen met betrekking tot Vruchtbare Kringloop: 

1) Vindt u dat u meer kennis over de bodem heeft gekregen sinds de start van 
Vruchtbare Kringloop? Zo ja kunt u daar een voorbeeld van geven? Wat doet u 
anders? 

Ja, Kritisch noot: veel herhaling van kennis, die je wel gebruikt en er 
wordt veel opgefrist. Er zijn maar beperkte dingen waar hij echt aan heeft. 

Hij beschouwd het als een echte opfriscursus. Echt vernieuwend is het 
volgens hem. 

 
Projectgroep Bodem: vind hij juist wel een echte toegevoegde waarde.  

 
2) Draagt VKA bij aan het beantwoorden van uw vragen over bodem en bemesting? Zo 

ja kunt u hier en voorbeeld van geven? 

Ja, Deels worden bij de projectgroep beantwoord, en er wordt veel 
herhaald. De wil is er om te verbeteren. Er zijn meerdere factoren die er 

meespelen. Bullshit: Grasland beheren als een akkerbouwer.  
De meststoffen in de mest uit elkaar trekken en apart de stikstof, kali, 
fosfaat bemesten. Daar zit volgens hem de toekomst.  

 

3) Is uw inzicht op de kringloop verandert sinds de start van VKA? 

Nee 

4) In welke mate draagt vruchtbare kringloop bij aan uw inzicht? 
Er wordt benadrukt dat het belangrijk is, iedereen weet dit wel maar de 

stap om het te doen moet bij mij veranderen. 
 

5) Wat vind u van het project VKA? 
Vind het meer een goede opfriscursus  

6) Waar mogen ze volgens u nog meer aandacht aan besteden? 
Hij vind dat hij zelf te veel moet kijken hoe hij de efficiëntie van stikstof en 
fosfaat kan verhogen en verbeteren graag ziet hij daar meer begeleiding 

in.  
Veel gehad over bodem etc. Maar hoe hij daadwerkelijk de efficiëntie moet 

verhogen moet je zelf maar uitzoeken. Hij wil daar graag meer 
begeleiding. Er zitten op veel gebieden haken en ogen aan en veel 
rekening houden met zoveel effecten. 
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Interview ondernemer E 

Algemene vragen: 

1) Type bedrijf: Jongvee opfok 

Bedrijf heeft ongeveer 100-115 dieren in opfok staan. In gebruik 25Ha(op 
papier zandgronden) Grond varieert van grindachtige es grond tot zeer 

natte zandgronden.    
 
Alleen de drachtige vaarzen waarbij een drachtigheidscan is toegepast 

komen buiten op een perceel waar alleen Engels raaigras in staat 
2) Welke grondsoort(en) heeft u op uw bedrijf? 

Type: zand [esgrond],  lichte klei,   rivier klei    zware klei   
Grindachtige gronden, zandgronden 
 

3) Hoe ziet uw bodemprofiel er uit(Bodem conditie score vragen) 
- Wat is de ph 5,4 

- Wat is de OS 4% 
- Wat is de Pw of Pal waarde  
- N-leverend vermogen 130 

- Hoe diep is de beworteling van uw grasmat? 
- Verdichting en spoorvorming(vooral verdichtigng) 

Esgrond: Meter diepe zwarte grond waar het water op blijft. 

Bodemvragen: 

4) Wat ziet u als u naar uw bodem kijkt? 
Er zijn veel percelen waar geen regenworm te vinden is, vooral in de percelen die 

als bouwland worden gebruikt. Verdichting vind plaats op alle percelen, ondanks 

een dikke laag zwarte grond dat zou moeten duiden op genoeg OS%. 

De botanische waarde in nieuw grasland is vele malen beter dan op de oude. 

Percelen waar geen regenwormen te vinden zijn, (Bodems waar vaker als 

bouwland is gebruikt van)) Verdichting vind plaats op alle percelen ondanks dat 

er een dikke laag zwarte grond op zit. 

Grasmatten zijn veel minder dicht op de harde percelen, dan op de oude.  

Botanische waarde in nieuwe grasland beter dan op de oude. 

5) Hoe beoordeeld u uw bodem?  
Kleur, structuur. Grondmonsters(Ph, OS%,) 

Bouwland moet nog wat aan gedaan worden. Veel percelen niet geschikt als 

omdat het veel te nat is. 

6) Wat vindt u van uw bodemkwaliteit?  
Uitstekend/ prima/ matig/ slecht 

Kunt u uw antwoord toelichten? 
Voldoende, Op een aantal percelen OS% verhogen. 



57 
 

Groenbemester(meer aandacht besteden, door de juiste keuzes te maken welke 

groenbemester) Groenbemester zaaien als de mais nog niet hoog 

staat(probeersel)  

Rogge op maisland. Te veel last van kweek en paardenbloemen in droge 

periodes. Het idee speelt dat na mais meteen na het onderwerken van gras zaait 

niet werkt) 

7) Wat zou u graag willen verbeteren aan uw bodem?  
Vochthuishouding moet beter. Te veel last van te natte gronden. 

OS%: Moet hoger. 
Structuur van de gronden. Te veel last van een te vaste structuur. 
Bemesting: Mest en mais tegelijk zaaien, rijenbemesting, humuszuur(viel 

tegen geen verschil) Opbrengt verhoging. 
 

8) Hoe gaat u dit verbeteren? 
OS%: Afval maaisel en vaste mest op het land brengen. 

Groenbemester: Beter verdiepen in de groenbemester, welke groenbemester 

past het beste op mijn perceel. 

Daarnaast proberen of het lukt om de groenbemester(Rogge) te zaaien als de 

mais nog niet volgroeit is. 

9) Hoe ziet een gezonde bodem er volgens u uit? [herhaalvraag/ vertoont 
overeenkomsten met 7] 

Hele goede beworteling (min 20 cm), Hij moet goed vocht vasthouden. Est grond 

met een losse structuur(Ondernemer heeft juist last van een vast structuur)  

10) Wat zijn de tekortkomingen op uw percelen? [herhaalvraag 7] 
Structuur kan beter, Er zit ook grind in de bodem(houd geen vocht vast) 

warmt snel op(doordat er weinig vocht in zit)  
 

11) Hoe denkt u dit te gaan oplossen? [herhaalvraag 8] 
Structuur op te lossen door vaste mest erop, groenbemester beter in verdiepen. 

Groenbemester (De juiste keuze maken in de tijd van zaaien, snel zaaien na de 

mais oogst(Word meestal half oktober geoogst), rassenkeuze welke 

groenbemester past het beste bij mijn grond) 

12) Wie helpt u bij de bodemproblemen die u heeft? [verdiepende vraag 

op 8 en 11] 
Op dit moment echt de studiegroep zelf. Contacten van buiten af. 

13) Maakt u bodemanalyses? Wat doet u met deze gegevens?  

Spoorelementen niks. Hij vind het niet relevant. Spoorelementen zijn meer 
voor de koe en niet zo zeer voor de bodem.  

Ph op verschillinde percelen een probleem (doet aan bekalken vooral op 
bouw) Op gras nog niet zo. 
Oudere graspercelen hebben dus een goede Ph na mate ze ouder worden 

en beter OS% 
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14) Wat vindt u van het bodemleven op uw percelen 
Er zijn weinig wormen, door de structuur harde gronden. OS% moet 

hoger.  
 

15) Heeft u specifieke bodemvragen? 

Geen specifieke vragen 

Bemestingsvragen: 

16) Hoe ziet uw bemesting eruit voor grasland en op bouwland?  
[bijv. hoeveel en welke bemesting?] 

Kali niet gestrooid op gras(normaal wil die wel doen) niet gedaan gras 
genoeg gehad.  

De eerste snede is hier heel belangrijk. Drijfmest verdeling iets meer naar 

het voorjaar wil krijgen.  
Annassol(hele jaar) eventjes opzoeken, (soort spuiwater) (eerste snede 70kg 

zuiver stikstof15% en zwavel 4,5%) 
 
17) Denkt u dat er mogelijkheden zijn om efficiënter te bemesten?  

Perceel specifieker bemesten, Scheurgrond niet meteen veel mest er op.  

Kali, (eerst meten in het gras, daarna pas strooien) Snel last kroonroest. 

18) Waar loopt u tegen aan met het uitrijden van mest in relatie met de mest 
wetgeving? 

Kringloopwijzer werkt niet bij hem, doordat hij geen kringloop in het bedrijf 

heeft. Hij vind dit jammer. Je mist een hoop belangrijke gegevens, die ook zeker 

voor opfokbedrijven heel interessant kunnen zijn.  

19) Heeft u vragen met betrekking tot bemesting in relatie tot uw bodem of 

ruwvoer opbrengst? 
Kali( K-getal zou geen optie zijn) Wat zou dan het opneembaar kali zijn. Richtlijn 

zoeken.  

Wat je er afhaalt, moet er ook weer op. Als er 1kg stikstof wordt opgenomen zou 

er ook 1kg kali moeten worden opgenomen. 1Kg stikstof zou ook 1kg kali er 

afgaan. 

20) Ziet u nog verbeterpunten in uw bemesting voor grasland en bouwland? 

Kali, vaste mest op grasland brengen wil hij brengen maar kan er vaak niet op 

doordat het vaak te nat is.  
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Afsluitende vragen met betrekking tot Vruchtbare Kringloop: 

13) Vindt u dat u meer kennis over de bodem heeft gekregen sinds de 
start van Vruchtbare Kringloop? Zo ja kunt u daar een voorbeeld van 

geven? Wat doet u anders? 
Absoluut, heel veel weet iedereen wel maar je doet et niet. Je ziet de theorie 

bevestigd worden door de andere boeren. Erg waarde vol. 

14) Draagt VKA bij aan het beantwoorden van uw vragen over bodem 
en bemesting? Zo ja kunt u hier en voorbeeld van geven? 

Zeker, zie vraag 1 

15) Is uw inzicht op de kringloop verandert sinds de start van VKA? 
Ja zeker. Veel signalen van andere boeren helpen daarbij. Verschillen zijn groot 

bij de meeste boeren uit die verschillen kun je weer leren. 

16) In welke mate draagt vruchtbare kringloop bij aan uw inzicht? 
 

17) Wat vind u van het project VKA? 
Heel waardevol, Leert er veel van. 

18) Waar mogen ze volgens u nog meer aandacht aan besteden? 
Kunnen zelf beslissen waar ze et over willen hebben met vragen. Er missen geen 

dingen. 
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Interview ondernemer F 

Algemene vragen: 

1) Type bedrijf: akkerbouw en of melkvee   

Melkvee bedrijf 100 koeien, Geen weidegang, Ziet te verveel verliezen in 
het beweiden waardoor je de opbrengsten niet optimaal kan benutten. 

Heel intensief bedrijf. 25 Ha moet maximaal van de bodem gebruik 
maken.  
Bij melkvee vragen of er weidegang wordt toegepast Ja/Nee 

 
2) Welke grondsoort(en) heeft u op uw bedrijf? 

Type: zand [esgrond],  lichte klei,   rivier klei    zware klei   
Zandgronden, Leemachtige zand.  
 

3) Hoe ziet uw bodemprofiel er uit(Bodem conditie score vragen) 

- Wat is de ph 5,6  

- Wat is de OS 6,7 
- Wat is de Pw of Pal waarde43 
- N-leverend vermogen 138  

- Hoe diep is de beworteling van uw grasmat? 30-40cm 
- Verdichting en spoorvorming: Verdichting niet, weinig schade.  

 

Bodemvragen: 

4) Wat ziet u als u naar uw bodem kijkt? 
Je ziet hem ieder jaar minder worden. Opbrengst blijft wel gelijk. Het gras in de 

kuil ziet ie verandert. Zijn idee is dat er te weinig mag bemest worden. Door de 

kuilmonsters ziet de ondernemer dat er ieder jaar minder ruw eiwit in zit. Te 

weinig bemesting. (Oplossing) Meer kali toevoegen. Stikstof opvangen.  

Klaver ziet hij niet zitten, hij vind het een lastig product. De juiste verhouding 

klaver gras is voor hem heel lastig om daar een goede combinatie in te vinden. 

Hoe kan hij klaver op een goede manier toepassen. Heeft Engels raaigras maar 

kan geen grip krijgen op hoeveel klaver hij zou moeten zaaien om de 

opbrengsten van zijn gras toch op peil te houden. 

5) Hoe beoordeeld u uw bodem?  
Loopt geregeld over de bodem, door de minimale bemesting wordt et elk jaar 

minder groen, wat zou moeten duiden op stikstof gebrek. Hij vind het klaver 

verhaal moeilijk, wil wel een proef doen van 1 hectare om met eigen ogen aan te 

kijken.  

6) Wat vindt u van uw bodemkwaliteit?  
Uitstekend/ prima/ matig/ slecht 

Goed,  
Kunt u uw antwoord toelichten? 

Beworteling op de 30-40cm. Genoeg wormen. Vrij actief bodemleven. Geen last 

van verdichting of spoorvorming. Volgens hem ligt het echt aan de bemesting. 

Hij geeft geen duidelijk antwoord op de vraag waarom er bij hem genoeg 
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bodemleven is. Zelf denkt hij dat de grasmat die hij gebruikt door de jaren heen 

genoeg heeft opgebouwd en geen continuteelt van de mais uitvoert.  Hij heeft 

maar 4 hectare mais en om de 2 jaar doet ie aan vruchtwisseling. 

7) Wat zou u graag willen verbeteren aan uw bodem?  

Zat in de pilot groep fosfaat bemesting, Mocht dit jaar niet mee doen. Hij was te 

uitzonderlijk, In de mest zit fosfortair  minder in dan volgens de norm is . 

Volgens zijn gegevens zou die dus meer mest mogen uitrijden maar door dat hij 

zo uitzonderlijk is op dit gebied valt hij buiten de boot. Dus als ie de mest in 

kuubs wegbrengt komt het niet overeen. Stikstof gat. De kuub die hij afvoert 

komen niet over een met de kengetallen over wat in de mest zou moeten zitten.  

Ze rekenen met een hogere norm dan dat bij hem in de mest zit. Zijn vraag is of 

er gekeken kan worden naar bedrijfsspecifieke normen voor mest. De normen 

die nu gehanteerd worden voor de mest excretie passen in de praktijk niet bij 

iedere boer.  LTO wil hier schijnbaar geen steun in geven (volgens ondernemer).  

De normen bij hem zijn 1 kg stikstof minder en 0,4 kg fosfaat minder per kuub 

dan de normen waarmee gerekend wordt.  

8) Hoe gaat u dit verbeteren? 
 

9) Hoe ziet een gezonde bodem er volgens u uit? [herhaalvraag/ vertoont 

overeenkomsten met 7] 
Voldoende wormen zijn, bodemleven. Goed wortelt, Geen storende lagen, op een 

perceel een beetje.  

10) Wat zijn de tekortkomingen op uw percelen? [herhaalvraag 7] 
Niet echt als je kijkt naar de bodem, wel dus als je kijkt naar de gras opbrengst 

deze word elk jaar minder.  

Om de 2jaar scheuren (mais>>>>Gras)  

11) Hoe denkt u dit te gaan oplossen? [herhaalvraag 8] 

 
12) Wie helpt u bij de bodemproblemen die u heeft? [verdiepende vraag 

op 8 en 11] 

Voeradviseur van for farmers anders naar de akkerbouwspecialist. De rest door 

eigen ervaring en kennis. 

13) Maakt u bodemanalyses? Wat doet u met deze gegevens?  

14) Wat vindt u van het bodemleven op uw percelen 
15) Heeft u specifieke bodemvragen? 

Zie vraag 7, puur alleen op de bemesting dat er volgens hem anders gekeken 

moet worden naar zijn bemesting.  

Op gescheurd grasland, Wordt de mais redelijk goed en in het 2de jaar ook maar 

langer dan trekt ie de bodem leeg.  Geen last van OS% als die maar na de 2jaar 

weer gras zaait. 

Bemestingsvragen: 
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16) Hoe ziet uw bemesting eruit voor grasland en op bouwland?  

[bijv. hoeveel en welke bemesting?] 
Drijfmest (25 kuub eerste snede) tweede 20, derde en vierde sneede 15 

kuub. Kunstmest in het voorjaar 180 kg zuivere stikstof. 2de snede rond de 
150. 3 en 4de 100 en 75 kg  

Daarnaast wat kali(60) voor de eerste en 3de snede (100kg)  

 
17) Denkt u dat er mogelijkheden zijn om efficiënter te bemesten?  

Nee, niet efficiënter. Op dit moment niet. 

18) Waar loopt u tegen aan met het uitrijden van mest in relatie met de mest 

wetgeving? 
Fosfaat gaat volgens hem ook achter uit in het voer en gras opbrengst.  

19) Heeft u vragen met betrekking tot bemesting in relatie tot uw bodem of 

ruwvoer opbrengst? 
Nee niet dat hij weet.  

20) Ziet u nog verbeterpunten in uw bemesting voor grasland en bouwland? 
Die normen moeten anders, Bedrijfsspecifiek bemesten.  

Afsluitende vragen met betrekking tot Vruchtbare Kringloop: 

21) Vindt u dat u meer kennis over de bodem heeft gekregen sinds de 
start van Vruchtbare Kringloop? Zo ja kunt u daar een voorbeeld van 

geven? Wat doet u anders? 
Ja, Ik ga meer naar de bodem kijken en bodemprofiel kijken en maakt 

meer gebruik van de analyses om te zorgen dat het optimaal is. Nu wordt 
dat dus steeds beter.  
 

22) Draagt VKA bij aan het beantwoorden van uw vragen over bodem 
en bemesting? Zo ja kunt u hier en voorbeeld van geven? 

Ja in zo verre dat de kringloop aangeeft dat ze te weinig mogen. De grond gaat 

langzamer verarmen doordat ie meer stikstof en fosfaat van zijn gewassen 

afhaalt dan dat er op gereden mag worden door hem.  

23) Is uw inzicht op de kringloop verandert sinds de start van VKA? 

Ja. Meer bewuster bezig met de hele kringloop 

24) In welke mate draagt vruchtbare kringloop bij aan uw inzicht? 

 

25) Wat vind u van het project VKA? 
Op zich wel goed. Goede vervanging voor de BEX. Deze geeft nog meer specifiek 

weer hoe de input en output zijn binnen het bedrijf zelf.  

26) Waar mogen ze volgens u nog meer aandacht aan besteden? 
Weet ik zo niet.  
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Interview ondernemer G 

Algemene vragen: 

1) Type bedrijf: akkerbouw en of melkvee   

Melkveebedrijf 75, alleen bij droogstand en pinken. Past geen weidegang 
bij de robot,(nooit  gedaan) de reden, hij wil optimale opbrengst van zijn 

percelen halen. 
 
Bij melkvee vragen of er weidegang wordt toegepast Ja/Nee 

 
2) Welke grondsoort(en) heeft u op uw bedrijf? 

Type: zand [esgrond],  lichte klei,   rivier klei    zware klei   
Echt zand, estgrond. Leemhoudende grond. Van laag naar hoog.  
 

3) Hoe ziet uw bodemprofiel er uit(Bodem conditie score vragen) 
- Wat is de ph 5,7 

- Wat is de OS 4,9  
- Wat is de Pw of Pal waarde 88  
- N-leverend vermogen 139  

- Hoe diep is de beworteling van uw grasmat? Goed. Percelen waar het 
tegen valt(loswoelen)  

- Verdichting en spoorvorming Heel weinig. Structuur is ook goed 
 

Bodemvragen: 

4) Wat ziet u als u naar uw bodem kijkt? 
Hoe goed is de beworteling, genoeg regenwormen. Bij de es gronden valt de 

zand direct uit mekaar. Na inzaaien is de grond te los, vaker aanrijden.  5 

jaar grasland, dan mais/aardappels en daarna triticale. Je mist als je in het 

voorjaar bemesting als je te vroeg ingezaaid.  

5) Hoe beoordeeld u uw bodem?  

Alleen met beregenen kijkt ie naar de bodem of er moet een rare plek in de het 

grasland zitten. Engerlingen zitten in de vooral droge plekken. 

6) Wat vindt u van uw bodemkwaliteit?  

Uitstekend/ prima/ matig/ slecht 
Kunt u uw antwoord toelichten? 

Goed, qua opbrengsten zit het goed, beter dan de gemiddelde bij de studie 

groep.  

7) Wat zou u graag willen verbeteren aan uw bodem?  
Bodemgroep is echt leerzaam.  Spoorelementen worden mee bemest. Selenium 

wordt flink bij gestrooid. Kobalt en koper.  

Bodemleven valt niet tegen, maar OS% valt tegen wilt het graag boven de 5% 

zien (Nu 4%). Zuurtegraad rond de 5. Ziet het graag rond de 5,6. Bij het 

vulgrond doet hij kalk bij strooien.  
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Vroeger lagen er zandwegen door de percelen in, deze kun je nog steeds terug 

vinden in droge en nattere periodes (klapzand). 

 

8) Hoe gaat u dit verbeteren? 

Bij te weinig pieren, grond te vast, natte plek geen idee hoe hij dit wil 

verbeteren.  

Kan nog niet zeggen dat er iets veranderd ten opzichte van vroeger 

9) Hoe ziet een gezonde bodem er volgens u uit? [herhaalvraag/ vertoont 
overeenkomsten met 7] 

Genoeg bodemleven, weinig verdichting, geen harde lagen. Oer in de grond (ijzer 

en fosfaat)  Halve meter in de grond. Wordt niet als probleem gezien.  

10) Wat zijn de tekortkomingen op uw percelen? [herhaalvraag 7] 

De OS% valt tegen. Vulgrond.  

Fosfaat gehalte te hoog op verschillende percelen.  

Doet aan vruchtwisseling, Graslandscheuren alleen als et uiterste nood is.  

Rietzwenkgras in de zode voor structuur. 

11) Hoe denkt u dit te gaan oplossen? [herhaalvraag 8] 

 
12) Wie helpt u bij de bodemproblemen die u heeft? [verdiepende vraag 

op 8 en 11] 
Meestal voervoorlichter, overleg met loonwerker.  

13) Maakt u bodemanalyses? Wat doet u met deze gegevens?  
Hoofdelementen, Percelen waar continu blijvend grasland is wordt er ook 

gekeken naar de spoorelementen.  

In het voorjaar worden de spoorelementen gestrooid, Koper kobalt en selenium.  

Kali wordt haast nooit gestrooid. Omdat er genoeg in de bodem zit. Vooral niet in 

de mais.  

14) Wat vindt u van het bodemleven op uw percelen 
Gemiddeld, op de zandpercelen waar het OS% te laag is kan het beter 

15) Heeft u specifieke bodemvragen? 

Welke methode van inzaaien, het voor bewerken van gras, mais etc zou het 

beste moeten zijn op zand.  

Met spitten en het zaaien van gras is de grond eigenlijk te los.  

Bang dat de bodem verschraalt doordat de normen te laag zijn. En dat de bodem 

maar net genoeg krijgt om de opbrengst te behouden.  



65 
 

Met kunstmeststrooier rogge strooien als groenbemester. Hij wil meer inzicht 

krijgen en grip krijgen dat de groenbemester meer stikstof opneemt. Er wordt te 

weinig gezaaid.  

Hij wil van groenbemester strooien omdat het moet naar groenbemester strooien 

omdat het goed is voor de uitspoeling. 

Bemestingsvragen: 

16) Hoe ziet uw bemesting eruit voor grasland en op bouwland?  

[bijv. hoeveel en welke bemesting?] 
Mais 50kuub drijfmest in het voor jaar. Op jaarbasis 55 kuub op de 

grasland(25,20,15)  

Intek(zit een stikstofremmer in zitten waardoor het beter opneem baar is) 
(1ste en 2de snede) Bewust voor gekozen omdat deze snede het 

belangrijkste zijn. Drijfmest tot aan de laatste dag uitrijden.  
 
17) Denkt u dat er mogelijkheden zijn om efficiënter te bemesten?  

Andere kunstmest strooier, Je kunt goed de stroken zien van waar meer stikstof 

zit en waar minder.  

18) Waar loopt u tegen aan met het uitrijden van mest in relatie met de mest 

wetgeving? 
Nee, 

19) Heeft u vragen met betrekking tot bemesting in relatie tot uw bodem of 
ruwvoer opbrengst? 

 

20) Ziet u nog verbeterpunten in uw bemesting voor grasland en bouwland? 
Nee, alleen dat hij bang is dat de bodem verschraalt. Heeft zen bedenkingen bij 

het feit dat er wordt geadviseerd om de betere percelen meer te bemesten dan 

de percelen die achterblijven.  

Afsluitende vragen met betrekking tot Vruchtbare Kringloop: 

19) Vindt u dat u meer kennis over de bodem heeft gekregen sinds de 

start van Vruchtbare Kringloop? Zo ja kunt u daar een voorbeeld van 
geven? Wat doet u anders? 

Meer inzicht gekregen, Is begonnen omdat hij et aanzag komen dat er zoiets 

aankwam daarom ingestapt in het project. Meer bewustwording in het feit dat de 

bodem belangrijker wordt.  

20) Draagt VKA bij aan het beantwoorden van uw vragen over bodem 

en bemesting? Zo ja kunt u hier en voorbeeld van geven? 
VKA niet echt maar wel de projectgroep bodem.  

21) Is uw inzicht op de kringloop verandert sinds de start van VKA? 
Positief, de studiegroep. Bewust geworden in de kringloop.  

Kringloop wordt gezien als moeilijk, er worden te veel cijfers naar je hoofd 

geslingerd zonder dat ik een idee heb waar het vandaan komt  
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22) In welke mate draagt vruchtbare kringloop bij aan uw inzicht? 

 
23) Wat vind u van het project VKA? 

Gaat er vaak heen. Positief project. Bij de studie groep blijft ie zo ie zo.  

24) Waar mogen ze volgens u nog meer aandacht aan besteden? 
Stroken zaaien, komen gegevens van meer inzicht. 

Hoopt dat door de kringloopwijzer duidelijk wordt dat we goed bezig zijn en niet 

dat de eisen dadelijk nog strenger worden 

Hart maken dat de norm niet nog verder zakt.  

Inzicht gekregen dat de goede bodems meer wordt bemest dan de mindere 

percelen. Wel bewust dat de goede percelen ook meer mogen hebben.  
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Interview ondernemer H 

Algemene vragen: 

1) Type bedrijf: akkerbouw en of melkvee   

 
Melkvee en vleesvarkens. 95 tot 100 koeien uitbreiden tot 160 

 
Bij melkvee vragen of er weidegang wordt toegepast Ja/Nee 

Alleen overdag, hoofdzakelijk gras, ander perceel grasklaver.  
2) Welke grondsoort(en) heeft u op uw bedrijf? 

Type: zand [esgrond],  lichte klei,   rivier klei    zware klei   

Koeien worden voornamelijk op zandgronden geweid, maaienpercelen op 
klei gronden die op afstand liggen.(ingezaaid met rode klaver) 
 

3) Hoe ziet uw bodemprofiel er uit(Bodem conditie score vragen) 
Weide percelen 

- Wat is de ph 5,5 
- Wat is de OS 5,5 
- Wat is de Pw of Pal waarde 58 

- N-leverend vermogen 143 
- Hoe diep is de beworteling van uw grasmat? 30 cm 

- Verdichting en spoorvorming Kopakkers, blijft veel water op staan. 
- Bodemleven erg laag 

Bodemvragen: 

4) Wat ziet u als u naar uw bodem kijkt? 
Grond van de akkerbouwer, beworteling blijft achter rond de 10cm. Oplossen 

met grasland beluchter.  

Inkuilen met zware machines breken de wortels snel af op de bandensporen. 

Structuur bederf.  

5) Hoe beoordeeld u uw bodem?  

Op het oog, wat je er afhaalt, verdichting. Snel door zaaien. Zo veel 
mogelijk opbrengst dus zo snel mogelijk door zaaien Om de kale plekken 

te verminderen en onkruid tegen te gaan. 
d.m.v. kg droge stof per ha, ruwvoer analyses, BSC score, anders? 
 

6) Wat vindt u van uw bodemkwaliteit?  
Uitstekend/ prima/ matig/ slecht 

Kunt u uw antwoord toelichten? 
Bij huis is ie goed, 3,5 ton droge stof per hectare. 

Op afstand valt het tegen doordat het bodemleven erg tegen valt. (van een oude 

akkerbouwer, os% 2,4 nlv 43) Ph 5,1-4,0(klei grond) Kalk strooien. Elk jaar 

compost en kalk strooien. 

7) Wat zou u graag willen verbeteren aan uw bodem?  

Vooral compost in het voorjaar  bemesten. Bermmaaisel wordt verzameld en 

gecomposteerd, vaste mest er op.  
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8) Hoe gaat u dit verbeteren? 

De grond die vast zit los proberen te maken. Proberen op te lossen door 

veldbeemd of rode klaver in te zaaien om te zorgen dat het goed diep wortelt, wil 

ook pieren bij gooien maar moet zich nog in verdiepen.  

9) Hoe ziet een gezonde bodem er volgens u uit? [herhaalvraag/ vertoont 
overeenkomsten met 7] 

Meer dan 10 pieren, Op een halve meter de pendelaars zien, een goede 

beworteling.  En met de verdichtingspin meer dan 35 cm diep kunnen steken.  

10) Wat zijn de tekortkomingen op uw percelen? [herhaalvraag 7] 
Koppakkers zijn te vast, dus begonnen met sleepslangen om de bodem zo min 

mogelijk te belasten.  

Vooral in het voorjaar last met verdichting op de kopakkers. Is toch al gauw 

4,5Ha die je te veel belast. 

11) Hoe denkt u dit te gaan oplossen? [herhaalvraag 8] 

Door met de loonwerker  afspraken maken met in en uitrijden, eerder weg gaan 

en niet de bodem teveel belasten.  

12) Wie helpt u bij de bodemproblemen die u heeft? [verdiepende vraag 

op 8 en 11] 
Voornamelijk Nick van Eekeren, af en toe de loonwerker.  

13) Maakt u bodemanalyses? Wat doet u met deze gegevens?  
Kunstmest boer die maakt voor de 1ste en 2de snede voor elk perceel een 
analyse voor de spoor elementen. Tekort in de bodem aan 

spoorelementen. Het tekort is ontstaan. Hij vind de gezondheid van de 
koeien ook belangrijk. Omdat dit vaak als afvalstoffen worden gebruikt en 

gaat naar de klauwen toe. Strooit voornamelijk spoorelementen om het 
graskwaliteit te verhogen. Weet niet veel van de spoorelementen af. Maar 
denkt dat het wel belangrijk is. Is bang dat ie snel tekortkomingen krijgt.  

 

14) Wat vindt u van het bodemleven op uw percelen 

15) Heeft u specifieke bodemvragen? 
Graslandbeluchter, je maakt een sleuf  van 40-45 cm diep. Is er een grassoort 

die snel beworteld en diep kan wortelen en in die sleuven kan bewortelen  en ook 

opbrengst kan opleveren zodat ie de grond los houd. En niet over 2 jaar weer 

moet beluchten. Wat kun je met de sleuven meer doen dan alleen beluchten.  

Bemestingsvragen: 

16) Hoe ziet uw bemesting eruit voor grasland en op bouwland?  

[bijv. hoeveel en welke bemesting?] 
Strooien 1ste snede 30 kuub mest met 10% water Sleepslang, en blind 60kg 

kunstmest. 2de snede 20 kuub en 60kg kunstmest. Maaipercelen  20 kuub 
en 40Kg en weide percelen 30kg.  
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In te schatten hoeveel stikstof er nog in de bodem zit, elke vier weken 

proberen te maaien en niet blind kunstmest strooien(stikstof) zodat ie in 
de nattere percelen niet te laat maait.  

Perceelniveau bemesten, kringloopwijzer zegt dat je de mindere percelen 
minder moet bemesten maar hij denkt dat de bodem daar uit eindelijk 
schraler van wordt. Dus dit doet ie niet.  

 
17) Denkt u dat er mogelijkheden zijn om efficiënter te bemesten?  

Op de sleuven met de geersleuf kun je makkelijker en efficiënter bemesten door 

ze onafhankelijk van elkaar open of dicht te zetten.  

18) Waar loopt u tegen aan met het uitrijden van mest in relatie met de mest 

wetgeving? 
Machines worden te zwaar, vooral in augustus. Proberen voor 31 juli alles op het 

land te gooien. Waardoor je in het voorjaar sneller het land op kan.  

19) Heeft u vragen met betrekking tot bemesting in relatie tot uw bodem of 
ruwvoer opbrengst? 
 

20) Ziet u nog verbeterpunten in uw bemesting voor grasland en bouwland? 
Ja, Loonwerker heeft een sleefslang met 35cm diepe schijven. Dus hoe kun je 

met een sleepslang het beste bemesten dat de mest er niet boven op komt te 

liggen.  

Bouwland(62 ton opbrengst) 35 kuub koeienmest met gemiddelde gehaltes. 

150kg zuivere stikstof. Na de oogst 40kg Italiaans raai gezaaid, en alles volgens 

het boekje gedaan maar de mais wil niet aanslaan. Hoe kan het dat je ieder jaar 

het zelfde doet en de mais dit jaar niet wil aanslaan (geen last gehad van 

droogte)  

Afsluitende vragen met betrekking tot Vruchtbare Kringloop: 

21) Vindt u dat u meer kennis over de bodem heeft gekregen sinds de 

start van Vruchtbare Kringloop? Zo ja kunt u daar een voorbeeld van 
geven? Wat doet u anders? 

Ja fors meer vooral op de bodem, de kennis vooral op beworteling en pieren. Je 

kijkt vooral beter naar de bodem, wat valt er op. In het voorjaar is de grond 

gevoelig dus moet je die zo min mogelijk belasten.  

Meteen aankaarten als de grondanalyse tegen valt. Na de mais snel de 

groenbemester er in zaaien. Multitop groenbemester wil aardig goed lukken. 

Altijd Italiaans raai, en om de 2 jaar kalk strooien.  

22) Draagt VKA bij aan het beantwoorden van uw vragen over bodem 
en bemesting? Zo ja kunt u hier en voorbeeld van geven? 

Vruchtbare kringloop zelf niet echt, Je hebt te veel mensen met andere soorten 

gronden. Hij ziet zelf kleinere groep met meer vergelijke gronden. Zodat je niet 

appels met peren hoeft te vergelijken.  

23) Is uw inzicht op de kringloop verandert sinds de start van VKA? 
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24) In welke mate draagt vruchtbare kringloop bij aan uw inzicht? 

Meer bewustwording in de kringloopwijzer en vooral op de bodem, eerst 
was het van het komt wel. Nu meteen aanpakken.  

 
25) Wat vind u van het project VKA? 

Heel goed, De kennis die nu is op gedan is hierdoor, kun je de derogatie voor 

2017 al binnen hebben. Hopen dat de staat het toe laat van goh wij zijn zo goed 

bezig, wij mogen meer op de percelen die het nodig hebben meer bemesten. Ook 

in het gebruik van krachtvoer is fors minder geworden doordat de bewustwording 

beter is. Minder kreupelen koeien.  

26) Waar mogen ze volgens u nog meer aandacht aan besteden? 

De hele kringloop, snapt hij weinig van en denkt dat meer mensen dit hebben. 

Hij krijgt heel veel informatie waar hij niet weet waar het vandaan komt. Het 

gaat vaak te snel. Dus meer bijeenkomsten. Per onderdeel betere toelichting 

over waar de cijfers vandaan komen bijvoorbeeld wat de mineralen in de koe 

doen en uiteindelijk in de kringloopwijzer.  

De intensieve en extensieve zitten bij elkaar. 

Er moet gekeken worden hoe krijgen we de mindere bedrijven weer bij de betere 

krijgen.  

Er zijn te weinig discussies waar je van kan leren, door de te grote groepen en 

onderlinge verschillen bij de boeren.  

Projectgroep bodem is een goede toevoeging. 
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Bijlage 5: Adviezen 
In deze bijlage staan vijf adviezen beschreven. Allereerst een advies over 

efficiënt bemesten. Daarna wordt er een advies gegeven over welke 

groenbemester het beste gezaaid kan worden na de maisoogst. Het derde advies 

gaat over de functies van de spoorelementen. Verder wordt er een advies 

gegeven over het verhogen van de organische stof en als laatste wordt er een 

advies gegeven over hoe structuurproblemen in de bodem kan worden 

verholpen. 

1.Efficiënt bemesten 

Tijdens de enquêtes en diepte interviews kwamen vragen naar voren die 

betrekking hadden tot het bemesten van grasland. Door de steeds strengere 

mestnormen mogen boeren steeds minder mest op hun weilanden aanwenden. 

Veel boeren zijn bang dat deze opbrengst verlies gaat opleveren. Daarom 

worden in het voorjaar regelmatig alle graslandpercelen met een zelfde gift 

bemest. Voor exact dezelfde opbrengst met gelijk ruw eiwit gehalte kan per 

perceel op jaarbasis 100 kg zuivere stikstof meer of minder nodig zijn. Alle 

percelen een afgestemde bemesting geven is het meest optimaal (Wageningen 

UR, 2013). 

 

1.1 Richtlijnen efficiënt bemesten 

Vanuit de derogatiebemonstering komen steeds meer grondmonsters 

beschikbaar met NLV- uitslagen en ook P-AL uitslagen. Deze uitslagen geven een 

handvat voor de optimale fosfaat en stikstof mestgift voor een goede opbrengst 

met een voldoende ruw eiwit (Wageningen UR, 2013). Om tot een optimale 

stikstof bemesting te komen kent gras- en bouwland volgens de adviesbasis 

verschillende NLV-categorieën, waar andere stikstofgiften worden geadviseerd. 

Deze zijn via deze link te vinden 

http://www.bemestingsadvies.nl/bemestingsadvies/8-Bijlagen/Bijlage%202.pdf. 

Hierin wordt per NLV-categorie en per oogstmaand een advies voor gegeven. 

Tevens wordt er een onderscheidt gemaakt tussen maaien en weiden. Daarnaast 

wordt er via deze link (http://www.bemestingsadvies.nl/bemestingsadvies/2-

grasland/213-Grasland%20zonder%20klaver%20Fosfaat.pdf ) een advies 

gegeven voor de hoeveelheid fosfaat die bemest mag worden. Per categorie en 

grondsoort wordt een advies gegeven. Op zandgronden wordt er een P-AL getal 

van ≤40 en overige gronden ≤30 geadviseerd (Bemestingsadvies, 2012). Dit is 

nodig om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bemestingsadvies.nl/bemestingsadvies/8-Bijlagen/Bijlage%202.pdf
http://www.bemestingsadvies.nl/bemestingsadvies/2-grasland/213-Grasland%20zonder%20klaver%20Fosfaat.pdf
http://www.bemestingsadvies.nl/bemestingsadvies/2-grasland/213-Grasland%20zonder%20klaver%20Fosfaat.pdf
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1.2 Resultaten efficiënt bemesten  

Er wordt geadviseerd om eerst een verdeling te  maken              Figuur 1.1 

over grasland en maïsland. Het advies is om eerst te 

kijken hoeveel mest er op het maïsland terecht kan en 

mag. De rest gaat naar het grasland. De 

opbrengstverhoging van grasland en maïsland door N is 

verschillend: op maïsland leveren de eerste kilo’s N meer 

opbrengst dan op grasland (Figuur 1.1). 

Hier in is te zien dat gras ca. 400 kg N/ha nodig heeft en 

maïs ca. 200 kg N/ha om tot een maximale opbrengst te 

komen. 

Deze giften worden geadviseerd maar is volgens de 

huidige gebruiksnormen niet haalbaar. De gebruiksnorm 

voor maïs is 140kg N/ha en gras 250 kg N/ha.     Bron: (Wageningen UR, 2013) 

Uit onderzoek blijkt dat wanneer maïsland  80% van het bemestingsadvies wordt 

bemest, dit nauwelijks opbrengst verlies opleverd zoals te zien is in tabel 1. 

Wanneer er 70-60% bemest wordt, levert dit wel opbrengstverliezen op. 

 

 

 

 

Bron: (Wageningen UR, 2013) 

In tabel 1 is te zien dat er een hogere ruw eiwit opbrengst is voor gras, wanneer 

maïs volgens het bemestingsadvies voor 80% wordt bemest. 

 

1.3 Conclusie  

Percelen op een bedrijf hebben vaak verschillende NLV’s en daardoor 

verschillende reactie op N-bemesting. Hoe hoger het NLV getal, des te minder je 

hoeft te bemesten om de zelfde hoeveelheid opbrengst te halen. Kijk daarom 

eerst op de bodemanalyse van de percelen voordat er bemest wordt. Op de site 

van bemestingsadvies staat per NLV getal de hoeveelheid stikstof die wordt 

geadviseerd op het land. Door per perceel te kijken naar de behoefte van de 

bodem, blijft er mest over voor de gronden die daar het meest om vragen. 

Perceel gericht bemesten levert uiteindelijk hogere opbrengsten op doordat per 

perceel de bemesting wordt aangepast. Daarnaast wordt stikstof optimaal benut 

waardoor de uitspoeling minimaal blijft (Wageningen UR, 2015). Het is dus zaak 

om samen met een adviseur een bemestingsadvies per perceel op te stellen, 

zodat er minimale uitspoeling plaats vind en een hogere opbrengst. 
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2. Groenbemester 

Tijdens de diepte interviews kwamen een aantal vragen naar voren met 

betrekking tot het zaaien van een groenbemester. Ook kwam deze vraag terug in 

de enquête. Van de acht geïnterviewde boeren gaven drie boeren aan dat ze een 

probleem ondervonden met het zaaien van een groenbemester. Deze boeren 

zaten allemaal op een zand of est grond. Verder hadden deze drie boeren 

gemeen, dat ze last hadden van verdichte bodems, matig bodemleven en een 

organische stof gehalte dat niet hoger was als 4%. Deze boeren gaven aan dat 

de pH waarde geen probleem was op hun bodem. Het streeftraject op 

zandgronden ligt op een pH van5,6 (Puijsselaar, 2013). De pH waarden liggen bij 

deze boeren tussen de 5,5 en 5,8.  

De drie boeren gaven aan dat hun ingezaaide groenbemester niet wil aanslaan 

op hun perceel of dat ze moeite hadden met het kiezen van de juiste 

groenbemester. Twee boeren gaven aan dat ze Italiaans raaigras als 

groenbemester inzaaide, van de andere boer zijn geen gegevens bekend. De 

groenbemester wordt vlak na de mais oogst ingezaaid. Zij gaven aan dat de mais 

voor half oktober wordt geoogst, dit betekend dat de groenbemester ook in deze 

tijd wordt gezaaid. Verder gaven deze drie boeren aan dat ze de groenbemester 

voornamelijk zaaide om zoveel mogelijk stikstof te binden. Daarnaast gaven 

twee boeren aan het ook belangrijk vonden om de organische stof te verhogen in 

de bodem. Aangezien de drie boeren allemaal een vergelijkbare situatie hebben 

is het belangrijk om een groenbemester te zaaien dat laat gezaaid kan worden, 

genoeg stikstof bindt en voldoende organische stof levert aan de bodem wanneer 

het ondergewerkt wordt. 

 

2.1 Vanggewas 

De groenbemester die gezaaid wordt moet in oktober kunnen aanslaan 

aangezien de mais rond deze tijd wordt geoogst. In figuur 2.1 zijn een aantal 

groenbemesters te vinden die passen binnen deze criteria. Hierin zie je gelijk dat 

Italiaans raaigras geen optie is om direct na de maisoogst te zaaien. 

 

Figuur 2.1: Zaaitijdstip groenbemester 

 
Bron: (R.D. Timmer, 2004) 

In figuur 2.1 is te zien dat er slechts twee groenbemesters in aanmerking komen 

om in deze tijdsperiode te zaaien, namelijk gele mosterd en winterrogge. Toch 
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valt gele mosterd snel af omdat de groenbemester de hele winter moet 

overleven en gele mosterd niet bestand is tegen vorst (R.D. Timmer, 2004). Dit 

maakt dat winterrogge de beste optie is om te zaaien. 

Wanneer winterrogge in het voorjaar wordt ondergewerkt, heeft het gewas een 

nalevering van ongeveer 33 kg N/ha, mits deze goed heeft aangeslagen (Louis 

Bolk Instituut, 2003).Wanneer winterrogge matig heeft aangeslagen bedraagt de 

nalevering slechts 16 kg N/ha (Louis Bolk Instituut, 2003).Verder levert 

winterrogge nog ongeveer 840kg effectieve organische stof aan de bodem (R.D. 

Timmer, 2004).  

 

2.2 Organische stof op peil houden 

Is de belangrijkste reden organische stof verhogen in de bodem, dan is dit niet 

mogelijk met een groenbemester. In de huidige maisteelt wordt er meer 

organische stof afgebroken (zo’n 2500kg bij een organische stofgehalte van 3% 

en een afbraaksnelheid van 3% (H.A. van Schooten, 2006))In dezelfde proeven 

bleek de nalevering van organische stof uit groenbemester slechts 320 kg/ha te 

zijn, waardoor het onmogelijk is om de organische stof in de bodem te verhogen 

door middel van een groenbemester. Wel is de afbraak van organische stof te 

compenseren door een groenbemester. Engels raaigras blijkt dan een goede 

keuze, doordat dit gewas 1000kg effectieve organische stof kan terug brengen in 

de bodem (R.D. Timmer, 2004). Engels raaigras moet dan wel via onderzaai 

gezaaid worden, wat wordt besproken in paragraaf 2.3 Toch blijkt uit onderzoek 

van Louis Bolk Instituut dat door de huidige snijteeltmais de aanvoer van 

organische stof ongeveer de helft betreft dan in de theorie staat beschreven. Dit 

komt doordat er meer organische stof wordt afgebroken dan wordt aangevoerd. 

Op een perceel met een organische stof gehalte van ongeveer 3%  en een 

afbraakpercentage van 3% wordt in bouwland bij een bouwvoordikte van 25 cm 

al gauw circa  2500 kg organische stof afgebroken (H.A. van Schooten, 2006).  

2.3 Onderzaai 

Aangezien deze drie boeren hebben aangegeven open te staan voor nieuwe 

ideeën, is het ook mogelijk om op een andere manier een groenbemester te 

zaaien. Een manier die steeds vaker wordt toegepast, maar nog niet door de drie 

interviewde boeren, is het inzaaien van een groenbemester voordat het 

hoofdgewas is geoogst. voordeel is dat de bodem een betere structuur behoudt 

en beter bewerkbaar is waardoor oordeel is dat de bodem een betere structuur 

behoudt en beter bewerkbaar is waardoor het niet snel te nat is om te oogsten. 

Bij mais wordt dit gedaan wanneer de mais ongeveer 8 weken oud is (Limagrain, 

2013). Voor deze methode zijn slechts enkele groenbemesters geschikt. Dat 

komt doordat de groenbemesters niet mogen concurreren met het hoofdgewas. 

De groenbemester moet een trage groei hebben en niet te hoog worden, anders 

kan het opbrengstschade geven aan de mais (Louis Bolk Instituut, 2003). 

De groenbemesters die het meest geschikt zijn om op deze manier te gebruiken 

zijn voornamelijk grassoorten. Vooral Engels raaigras en witte klaver zijn 
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hiervoor geschikt (Louis Bolk Instituut, 2003). Wanneer de prioriteit 

stikstofbinding is, is witte klaver het meest geschikt vanwege het feit dat deze 

tot wel 100kg N/ha kan binden (R.D. Timmer, 2004). 

 

2.4 Conclusie 

Voor het zaaien van een groenbemester is allereerst belangrijk dat u zelf een 

keuze maakt in het doeleinde en in het manier van zaaien. Moet de 

groenbemester als vanggewas dienen en moet het na de maisoogst gezaaid 

worden? Dan is winterrogge de beste keuze omdat dit gewas laat in het jaar nog 

gezaaid kan worden. Winterrogge heeft een nalevering van ongeveer 33kg N/ha 

en levert ongeveer 840 kg effectieve organische stof aan de bodem. Hierbij moet 

wel rekening gehouden worden dat de nalevering van effectieve organische stof 

in de praktijk minder bedraagt. 

Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om tijdens de teelt van de mais de 

groenbemester tussen de rijen te zaaien. U kunt dan kiezen tussen het leveren 

van stikstof of organische stof. Bijkomend voordeel bij het inzaaien van een 

groenbemester tussen de rijen is dat de bodem beter berijdbaar wordt.  

Moet de groenbemester stikstof leveren dan is witte klaver de beste keuze. Witte 

klaver is de beste keuze omdat deze breed wortelt en hierdoor de grond beter 

berijdbaar is tijdens de maisoogst. Daarnaast levert witte klaver tot wel 100kg 

N/ha aan de bodem. 

Is de levering voor organische stof de belangrijkste reden, dan is een grassen 

soort het meest geschikt. Engels raaigras levert het meeste organische stof op 

wanneer het wordt ondergewerkt. Het levert tot wel 1000 kg effectieve 

organische stof. Het is dus niet zo dat de organische stof in de bodem wordt 

verhoogd, maar het beperkt de afbraak. Wel moet er rekening gehouden worden 

met het feit dat in de praktijk de levering van organische stof minder blijkt te zijn 

dan in de theorie staat beschreven. 
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3. Spoorelementen 

Tijdens de diepte interviews werden de acht geïnterviewde boeren gevraagd naar 

welke elementen de boeren kijken bij een bodemanalyse. Hierbij gaven de 

boeren aan dat ze vooral naar de hoofdelementen kijken zoals stikstof, kali en 

fosfor. Wanneer de vraag werd gesteld in hoeverre ze naar de spoorelementen 

kijken, gaven drie van de acht boeren aan dat ze daar bijna niet naar kijken. 

Twee boeren gaven aan dat ze een aantal spoorelementen als mineraal 

toevoegden aan het ruwvoer, omdat zij denken dat de spoorelementen 

voornamelijk voor de koeien zijn bedoelt. Wanneer de vraag werd gesteld in 

hoeverre ze afweten wat de functies zijn van de spoorelementen, gaven zij 

allemaal aan daar niet veel van af te weten. Ook in de enquête kwam deze vraag 

terug. Vooral de functies van Selenium, Kobalt en mangaan in de bodem zijn bij 

deze boeren niet bekend. Zij wilden graag weten waar deze spoorelementen voor 

zijn bedoeld. 

 

Van de hoofdelementen weet elke boer dat ze belangrijk zijn. Maar de kennis 

over de spoorelementen zijn bij de boeren niet bekend. De drie geïnterviewde 

gaven aan dat ze denken dat de spoorelementen vooral voor de koeien zijn en 

minder voor de planten. Toch is het ook juist voor de planten van belang dat 

deze spoorelementen aanwezig zijn.  

De elementen die tot de spoorelementen worden gerekend zijn Koper (Cu), 

Kobalt (Co), IJzer (Fe), Molybdeen (Mo), Mangaan (Mn), Selenium (Se) en Zink 

(Zn) (G.J. Remmelink, 2015). Deze elementen zitten van nature in de bodem, 

maar er wordt nauwelijks gekeken of deze van invloed zijn op de bodem. Een 

aantal weken na het inkuilen van het ruwvoer worden kuilmonsters gestoken. Uit 

de grondmonsters worden kuilanalyses opgesteld. Aan de hand van de 

kuilanalyses wordt bepaald of er van een bepaald mineraal een tekort van is. Als 

dit zo blijkt te zijn, worden deze elementen door middel van mineralen 

toegevoegd aan het ruwvoer zodat er wordt voldaan aan de behoefte van het vee 

(G.J. Remmelink, 2015).  

Toch is het weldegelijk van belang dat deze elementen voldoende in de bodem 

aanwezig zijn.  

 

3.1 Koper 

Koper heeft bijvoorbeeld een belangrijke functie als het gaat om de opbrengst. 

Koper zorgt er voor dat een plant zich voldoende kan ontwikkelen, vooral bij 

jonge planten is een optimaal kopergehalte gewenst zodat de jonge groeipunten 

zich optimaal kunnen ontwikkelen (Eurolab, 2015). Dit geldt vooral voor klaver 

en grassoorten. Daarnaast is koper ook betrokken bij omzettingen van 

organische stof in de bodem, zodat het opneembaar is voor het gewas (Eurolab, 

2015). Koper komt vooral in een gecomplexeerde vorm voor in de bodem. 

Wanneer koper in gecomplexeerde vorm voorkomt in de bodem is het niet direct 

opneembaar voor de plant. Het moet dus eerst worden vrijgemaakt. Organische 

stof en kleimineralen kunnen gecomplexeerd koper absorberen waardoor koper 
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in een opneembare vorm (Cu2+) beschikbaar wordt voor de plant (Bussink, 

2012). Te weinig organische stof en kleideeltjes in de bodem is ongunstig omdat 

koper dan gemakkelijk uitspoelt (Bussink, 2012).  

Bemesting van koper is vooral gebaseerd op de behoefte van het vee. Vooral 

voor dieren die weinig of geen krachtvoer binnen krijgen is het van belang dat ze 

via het gras voldoende koper op kunnen nemen. Er wordt aangenomen dat 8-11 

mg koper per kg droge stof gras voldoende is. Op rantsoenniveau is 10-20 mg 

wenselijk (G.J. Remmelink, 2015). 

Voor een voldoende opname van koper is het van belang dat de pH niet te hoog 

is(dit veroorzaakt te veel absorptie), de organische stof op peil is zodat er 

voldoende koper geabsorbeerd kan worden en wordt aangevoerd, zodat 

bemesting van koper niet nodig is. Een te hoog gehalte aan koper is ook 

schadelijk voor het bodemleven en het opnemen van andere (spoorelementen). 

Wanneer er toch bemest moet worden met een kopermeststof is kopersulfaat of 

koperchelaat de beste optie. 

3.2 Zink 

Zinktekort komt steeds vaker voor in de bodem. Bijna de helft van alle 

Nederlandse bodems heeft te maken met een zink te kort (BLGG, Toename 

zinktekort: een probleem voor mais, 2015). Dit komt vooral door de verminderde 

depositie en de hoeveelheid zink in de mest. Voor het vee is bekend dat een zink 

tekort kan leiden tot groeiachterstanden en drachtigheidsproblemen (BLGG, 

Toename zinktekort: een probleem voor mais, 2015). Daarnaast zijn sommige 

planten gevoelig voor zink tekort. 

Vooral mais is erg gevoelig voor zink tekort. Dit is te zien doordat het blad 

tussen de nerven verkleurd tot een geelachtige kleur(afbraak van bladgroen), 

terwijl de nerven wel groen blijven (BLGG, Toename zinktekort: een probleem 

voor mais, 2015). Zink is een belangrijk onderdeel van meerdere enzymen en is 

betrokken bij de synthese van aminozuren en eiwitten. Ook leidt zinkgebrek tot 

een opeenhoping van fosfor in het gewas. Het P-transport werkt dan niet meer 

goed (BLGG, Toename zinktekort: een probleem voor mais, 2015). Zink tekort 

kan dus leiden tot een aanzienlijk opbrengst tekort.  

Naast een tekort aan zink kan ook een overmaat leiden tot schade. Een 

overmaat aan zink kan ertoe leiden dat planten een groeiachterstand oplopen. 

Een overmaat aan zink is te herkennen doordat de zijwortels van de planten 

fluorescerend geel worden (BLGG, Toename zinktekort: een probleem voor mais, 

2015). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een te lage pH waardoor zware 

metalen zoals zink sneller door de plant worden opgenomen (BLGG, Toename 

zinktekort: een probleem voor mais, 2015). 

Om ervoor te zorgen dat planten geen schade leiden oplopen door een tekort aan 

zink of juist een overmaat hiervan, is het van belang om de pH goed te 

controleren. Wanneer de pH op peil is (voor zandgronden 5,5 en voor klei 6.0) 
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zullen er geen problemen ontstaan. Mocht het gewas toch achterblijven op de 

groei, dan dient de bodem niet direct bemest te worden met zink. In dit geval is 

een bodemanalyse vereist om te kijken waar het probleem ligt. Hoeveel zink 

nodig is in de bodem is niet bekend, hier is nooit onderzoek naar gedaan (J.J. de 

Haan, 2013).  

3.3 Molybdeen 

Molybdeen is, ondanks dat planten dit maar in een kleine hoeveelheid nodig 

hebben, een essentieel spoorelement voor de plant, vooral bij vlinderbloemigen 

zoals klaver. Grassen hebben daarentegen juist minder molybdeen nodig. 

Molybdeen is betrokken bij de vorming van een aantal belangrijke enzymen. 

Enzymen zijn lange gecompliceerde moleculen die op een bepaalde manier 

opgevouwen moeten worden. Pas als ze zijn opgevouwen kunnen deze enzymen 

hun werk doen. Molybdeen kan zorgen voor de juiste manier van opvouwen 

(Wageningen UR, 2009). Molybdeen wordt bij dit proces niet ingebouwd, 

hierdoor is er ook weinig van nodig (Wageningen UR, 2009). Daarnaast is 

Molybdeen nodig voor de binding van stikstof door vlinderbloemigen (BLGG, 

Molybdeen essentieel voor klaver, 2012). Naast de molybdeen speelt de 

benutting van nitraatstikstof een cruciale rol.. Te weinig molybdeen leid tot een 

stikstofgebrek bij planten (Wageningen UR, 2009). 

Molybdeen gebrek is een verschijnsel dat niet vaak voorkomt. Alleen op gronden 

die veel ijzer bevatten en de pH lager is dan 5,4 komt een gebrek aan 

molybdeen voor (irs, 2014). Wanneer een plant molybdeen gebrek heeft is dit te 

zien aan de gele kleur, doordat de stikstofomzettingen in het blad worden 

geremd. (Bodemsignalen, 2007)   

Er is over het algemeen weinig bekend over het spoorelement molybdeen. Een 

gebrek hieraan lijkt op een gebrek aan stikstof. Toch is het een cruciaal element 

voor de vorming van enzymen en bij de benutting van nitraatstikstof. Een gebrek 

komt over het algemeen maar zelden voor. Als er toch een gebrek ontstaat is dat 

het beste optelossen met een bladbemesting. 

3.4 Kobalt 

Voor het vee is kobalt een essentieel spoorelement voor de groei van pens 

bacteriën en voor de productie van vitamine B12. (G.J. Remmelink, 2015). Over 

de functie van kobalt in de bodem en in de plant is echter maar weinig bekend. 

Volgens onderzoek dat is uitgevoerd door Wageningen UR is kobalt belangrijk 

voor de stikstofbinding door de rhizobium bacterie (G.J. Remmelink, 2015). 

3.5 IJzer 

Over ijzer in de bodem is weer wat meer bekend. IJzer is een belangrijk 

onderdeel voor de aanmaak van bladgroenkorrels en eiwitten in de plant. Een 

plant neemt ijzer op in de vorm van Fe2+ of Fe3+. Toch is een overmaat aan ijzer 

in de bodem niet goed. Bij teveel ijzer is er minder fosfaat beschikbaar voor de 

plant doordat fosfaat gaat reageren met ijzer (BDvereniging, 2014). Bij een 

overmaat aan ijzer ontstaat ijzerfosfaat, dat slecht opneembaar is voor de plant. 
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Ook een tekort is aan ijzer is voor de plant niet goed omdat  de plant dan te 

weinig bladgroenkorrels kan aanmaken. Vooral gronden met een te hoge pH 

hebben hier last van (BLGG, 2013).  

Maïs is een gewas dat gevoelig is voor ijzer tekort. Vooral in combinatie met 

hoge fosfaat giften kan dit een probleem opleveren. Er ontstaat dan chlorose, die 

vooral zichtbaar zijn in de jongste bladeren. Het geeft de bladeren tussen de 

nerven een wit/gele achtige kleur. De bladeren zelf lijken geel groen gestreept 

(Handboek bodem en bemesting, 2014). Zoals te zien is in figuur 3.1 

Figuur 3.1 : IJzer tekort bij maïs 

 
Bron: (BLLG Agroxpertus, 2015) 

 

IJzer tekort in de bodem echter komt zelden voor.Vaak zit er voldoende 

ijzervoorraad in de bodem (Bemestingsadvies, 2012).  

IJzer is een belangrijk onderdeel voor de aanmaak van bladgroenkorrels en 

eiwitten in de plant. Een overschot aan ijzer komt eerder voor dan een gebrek, 

alleen bij een te hoge pH kan een plant te weinig ijzer opnemen. Een overschot 

aan ijzer leidt ertoe dat ijzer gaat reageren met fosfaat waardoor ijzerfosfaat 

ontstaat. IJzerfosfaat is slecht opneembaar voor de plant, waardoor er een 

groeiachterstand ontstaat. Attentie bij bodemanalyses is dus vereist. 

3.6 Mangaan 

Mangaan activeert enzymen die een rol spelen bij de ademhaling, de 

fotosynthese, de celdeling en de vorming van eiwitten en bladgroen. (Paauw, 

2002)  Daarnaast blijkt uit hetzelfde onderzoek dat mangaan ook een rol speelt 

bij de omzetting van nitraat naar aminoverbindingen. Wanneer er een gebrek 

aan mangaan is, is dit dan ook zichtbaar in de jongste bladeren. Planten met 

mangaan gebrek hebben dan ook een hoger nitraatgehalte dan andere planten 

(Paauw, 2002). Mangaan gebrek komt echter maar zeer weinig voor omdat er 

over het algemeen voldoende mangaan in de bodem zit om het gewas te 

voorzien (Paauw, 2002).  
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Mangaan gebrek kan voorkomen bij een pH hoger dan 6. Dit gebrek komt alleen 

voor wanneer ook het organische stof gehalte in de bodem erg hoog is. 

Organische stof kan namelijk mangaan binden waardoor de beschikbaarheid 

afneemt (Paauw, 2002).  

Op klei en zwavelgronden wordt de hoeveelheid van mangaan, naast de pH en 

organische stof ook bepaald door de vochthuishouding. In een te natte grond 

treden reductieprocessen op waardoor de hoeveelheid tweewaardig 

mangaan(alleen deze soort kan een plant opnemen)  toeneemt. Alleen in droge 

periodes bestaat de kans op mangaangebrek. Om opbrengstverderving door 

mangaangebrek te voorkomen wordt geadviseerd mangaan te spuiten (Paauw, 

2002).  

Een duidelijk advies voor het bemesten van mangaan wordt niet gegeven. Wel 

wordt er een richtlijn gegeven betreft de omstandigheden waarbij een gebrek 

aan mangaan kan optreden. Zoals te zien is in tabel 3.1 

Tabel: 3.1 

 
Bron: (Handboek bodem en bemesting, 2012)   

Wanneer de organische stof lager dan 2,5% is, zal er minimaal 60mg/kg rond 

mangaan in de bodem moeten zitten willen er geen gebreken ontstaan. Bij een 

organische stof hoger dan 2,5% is dit minimaal 100mg/kg grond. Wordt er 

mangaan gebrek verwacht, dan wordt er geadviseerd om een mangaan 

gewasbespuiting uit te voeren.  

3.7 Selenium 

Selenium is vooral belangrijk voor de vruchtbaarheid van het vee (BLGG, 2012). 

Maar voor planten is het geen essentieel spoorelement (Eurolab, 2015). 

Daarnaast is er voor selenium nog geen (officiële) adviesbasis voor het meten 

van seleen in de bodem en een daaraan gekoppeld bemestingsadvies. Momenteel 

wordt er door Eurolab een streefwaarde van 0,4mg/kg grond gehanteerd 

(Eurolab, 2015). Seleniumtekorten komen vooral bij pinken voor, doordat zij een 

langere tijd in de weide doorbrengen en bijna geen aanvullend rantsoen krijgen 

(Eurolab, 2015).  

Selenium wordt door de plant het best opgenomen wanneer de pH rond de 5,5 

bedraagt en er een goede zuurstofhuishouding is. Ook een ruim fosfaat en 

zwavel gehalte in de bodem dragen bij aan een betere opname van selenium.  

Bij te hoge of te lage pH, te laag fosfaat en zwavel gehalte, wateroverlast, slecht 

zuurstofvermogen en een zeer hoog organische stof, wordt selenium slecht 

opgenomen door de plant (Eurolab, 2015). Wanneer er een selenium tekort 
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optreedt wordt er geadviseerd om dit via het voer hek bij te voeren. Dit kan in 

de vorm van mineralen, bolus of een liksteen. Daarnaast kun je selenium ook via 

bemesting toevoegen aan de bodem. Aandachtspunt hierbij is dat de bemesting 

hiervan plaats moet vinden voor de eerste snede gras, omdat hierna selenium 

bijna niet wordt opgenomen door de plant. Selenium bemesten voor mais heeft 

geen zin omdat mais nauwelijks selenium opneemt (Eurolab, 2015). Een tekort 

aan selenium kan alleen door middel van bloedonderzoek worden vastgesteld. 

3.8 Conclusie 

De spoorelementen koper, zink, ijzer, molybdeen en mangaan zijn voor planten 

essentiële elementen. Een tekort hieraan kan leiden tot een verminderde 

opbrengst. Om een verminderde opbrengst tegen te gaan is het belangrijk om de 

bodemvruchtbaarheid op orde te hebben. Een hoge organische stof gehalte en 

een pH van rond de 5,5 zorgt ervoor dat de spoorelementen niet uitspoelen of 

gaan reageren met elkaar, zodat gras en mais deze voldoende op kunnen 

nemen. Heeft u een vermoeden dat het gewas achterblijft in groei, voer dan 

eerst een bodemanalyse uit voordat u overgaat tot bemesten.  
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4. Organische stof 

Een van de meest voorkomende problemen waar de deelnemers binnen het 

project Vruchtbare Kringloop tegen aanlopen is de organische stof. Vooral op 

zandgronden blijkt deze te laag te zijn volgens de deelnemers. De deelnemers 

willen graag weten op welke manieren het organische stof gehalte verhoogd kan 

worden. 

4.1 Wat is organische stof  

Organische stof in de bodem is grotendeels afkomstig van planten en voor een 

klein deel uit dierlijke organismen en wordt geleverd door plantenwortels, 

plantenresten en mest. Organisch stof heeft zowel invloed op de bodem fysische 

eigenschappen (erosie gevoeligheid, gevoeligheid voor verslemping, 

vochthoudend vermogen, structuur) als op de meer biologische en chemische 

eigenschappen (mineralisatie, bodemleven) ook verhoogt het CEC aandeel in de 

bodem, de hoeveelheid negatieve lading van de grond waaraan positief geladen 

voedingstoffen kunnen worden gebonden (Annemieke Smit, 2005). Verder zorgt 

organische stof ook voor een betere waterhuishouding. Het houdt water vast in 

droge periodes en in nattere periodes zwelt het op (Annemieke Smit, 2005). 

Daarnaast leidt een hoger organisch stof gehalte tot een betere 

mineraalhuishouding doordat het mineralen kan binden. Vooral op zandgronden 

is dit erg belangrijk doordat hier meer uitspoeling plaatsvind (Annemieke Smit, 

2005). Verder bevordert het de structuur van de bodem doordat fijne 

lutumdeeltjes minder de kans krijgen om dicht op elkaar te liggen. Dit probleem 

speelt vooral bij kleigronden doordat klei voor minimaal 25% uit lutum bestaat 

(Annemieke Smit, 2005). 

Men kan dus stellen dat de organische stof in kleigronden voornamelijk de rol 

van structuurverbeteraar vervult. Kleigrond heeft van nature veel capaciteit om 

mineralen vast te houden. Op zandgrond daarentegen is structuur meestal geen 

probleem, maar het vasthouden van mineralen wel. Organische stof vervult daar 

een belangrijke rol in het vasthouden en naleveren van mineralen. Zo is bekend 

dat een toename van de organische stof met 1% op zandgrond voor het 

vrijkomen van 25 kg stikstof per hectare en kan 1 mm meer vocht worden 

vastgehouden. Dit komt neer op ruim 1.300 kilo droge stof opbrengst aan gras 

per jaar oftewel 145 euro per hectare meer (N. van Eekeren J. B., 2008).Op klei 

is die 1% organische stof in de bovenste 10 centimeter goed voor 15 kilo stikstof 

(N. van Eekeren J. B., 2008).  

Bij organische stof in de bodem vindt altijd afbraak plaats waardoor planten 

kunnen groeien. Deze afbraak wordt gestimuleerd doordat er lucht(zuurstof) in 

de bodem terecht komt door middel van grondbewerking en vocht (H.A. van 

Schooten, 2006). Er is een vuistregel dat ruwweg 2% van de organische stof elk 

jaar afbreekt (N. van Eekeren J. B., 2008).Om deze afbraak te compenseren is 

een zware bemesting nodig. Zware bemesting in de vorm van drijfmest (tot 80 

ton/ha) is in het huidige en toekomstige mestbeleid niet meer acceptabel (H.A. 

van Schooten, 2006). 
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4.2 Het verhogen van de organische stof 

Om de organische stof te verhogen zijn er verschillende manieren te gebruiken. 

Blijvend grasland blijft nog altijd de beste oplossing, omdat het van nature 

organische stof opbouwt. Dit komt doordat gras veel wortels vormt die bij 

bijvoorbeeld maaien of weiden gedeeltelijk afsterven (PPP Agro Advies, 2015). 

Dit levert iedere 3,5 jaar zo’n 1% organische stof in de bovenste 10 centimeter, 

goed voor 15 kilo stikstof (Eekeren, 2013).Toch is het zo dat de meeste 

bedrijven naast grasland ook bouwland hebben waar mais op wordt verbouwt. 

Onder maisland zakt het aandeel organische stof juist meestal. Dit speelt een 

belangrijke rol in de maatregelen.  

Hieronder is in een tabel te zien, waarin weergegeven wordt hoeveel aanvoer 

van EOS nodig is om het organische stof gehalte op peil te houden. 

Tabel 4.1: De hoeveelheid EOS die nodig is om de organische stof op peil te houden (in kg/ton) 

 
Bron: (Kennisakker, 2015) 

4.2.1 CCM 

Kiezen voor de teelt van CCM of MKS in plaats van snijmais. Door voor deze 

methode van oogsten te kiezen, levert  het ongeveer 1950 kg/ton OS 

(Kennisakker, 2015). Dit komt doordat bij deze methode alleen de kolf wordt 

gebruikt. De rest van de mais blijft achter op het land en wordt verteerd door het 

bodemleven. 

4.2.2 Vruchtwisseling 

Een andere manier om de organische stof te verhogen in de bodem, is door 

vruchtwisseling toe te passen met gras en mais. Zeker op bedrijven die aan de 

derogatie meedoen hebben genoeg grasland om het bouwland mee af te 

wisselen waardoor het organische stof gehalte op peil blijft of zelfs wordt 

verhoogd (Nick van Eekeren, 2011). 

In de grafiek hieronder is te zien wat het effect van vruchtwisseling is op de 

organische stof. 
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Grafiek 4.1: 

  
Bron: (Nick van Eekeren, 2011) 

In de grafiek is te zien dat er gebruik is gemaakt van verschillende manieren van 

vruchtwisseling. De grafiek laat een goede weergave zien van het verschil tussen 

continuteelt en vruchtwisseling met gras maïs over verschillende jaren. Uit de 

grafiek blijkt dat een continuteelt van gras het organische stof het meest 

verhoogd. Wanneer vruchtwisseling toegepast wordt dan is 3 jaar gras 

afgewisseld met 1 jaar maïs de beste oplossing. 

Om vruchtwisseling toe te passen op het bedrijf zijn er hogere kosten voor het 

bewerken van de grond (Nick van Eekeren, 2011). Daar staat tegen over dat de 

gemiddelde gewasopbrensten (ton droge stof per ha) bij vruchtwisseling hoger 

zijn in vergelijking met continuteelt zoals te zien is in tabel 4.2 

Tabel 4.2: Gemiddelde brutogewasopbrengsten (ton ds per ha) van de verschillende gewassen over 

de jaren bij verschillende scenario’s. 

 
Bron: (Nick van Eekeren, 2011) 

De maatregel vruchtwisseling kan op bedrijven met 30% maïs in het bouwplan 

het organische stofgehalte in de bodem op peil houden. Voor bedrijven die meer 

dan 50% maïs in het bouwplan hebben zijn aanvullende maatregelen nodig (Nick 

van Eekeren, 2011). Een combinatie van 3 jaar gras afgewisseld met 1 jaar maïs 

verhoogd de organische stof het meest. Ondanks dat er hogere kosten zijn 

verbonden aan de bewerking van het land zijn de gewas opbrengsten met 

vruchtwisseling positiever dan op continuteelt, zoals te zien is in tabel 4.3 
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Tabel 4.3: Saldo per ha, verdisconteerd per ha bedrijfsoppervlakte (€ per ha). 

 
Bron: (Nick van Eekeren, 2011) 

In tabel 4.3 is te zien dat vruchtwisseling in beide situaties een positief effect 

heeft op het saldo per hectare. 

Vruchtwisseling van 3 jaar gras en 1 jaar mais verhoogd het organische stof 

gehalte het meest. Daarnaast heeft vruchtwisseling ook een positief effect op het 

saldo per hectare en levert het meer gewasopbrengsten op. 

4.2.3 Compost 

Een manier om het organische stof gehalte in de bodem snel te verhogen is 

d.m.v. het aanwenden van compost. Agrariërs hebben dan vooral baat bij een 

meststof waarin veel stabiel organisch materiaal zit per kilo stikstof en fosfaat. 

Daarnaast mag de hoeveelheid stikstof en fosfaat ook niet te hoog zijn, omdat 

stikstof voor 10% en fosfaat voor 50% meetelt voor de mestnorm (Berg, 2010). 

Groencompost is zo’n bodemverbeteraar dat veel organisch materiaal bevat per 

kilo stikstof en fosfaat. Wel heeft groencompost iets meer stikstof per ton 

product dan rundveedrijfmest, maar per ton effectieve organische stof (EOS) is 

groencompost juist een stikstofarme meststof (Berg, 2010). EOS is het 

organische materiaal dat een jaar na toediening nog in de grond aanwezig is. 

Alleen dit materiaal verhoogt het organische stofgehalte van de grond. De 

hoeveelheid EOS is daarom een goede maat voor de effectiviteit van een 

organische meststof (Jan Rinze van der Schoot, 2012).   

Daarnaast is groencompost ook een fosfaatarme meststof. Gemiddeld bevat dit 

materiaal zo’n 100 kg EOS per kilogram fosfaat. Goedkopere compost varianten 

zoals gft-compost en champost leveren ongeveer 40 kg eos per kilogram fosfaat. 

Rundveedrijfmest en vaste rundveemest bevatten 20 kg eos per kilogram 

fosfaat. Vleeskuikenmest en varkensdrijfmest scoren nog slechter, slechts 11 kg 

eos per kilogram fosfaat (Jan Rinze van der Schoot, 2012). 

In de onderstaande tabel 4.4 van het Louis Bolk Instituut laat zien hoeveel NPK-

inhoud iedere compost soort bevat.  

Tabel 4.4: NPK-inhoud en economische waarde van verschillende soorten compost 

 
Bron: (Louis Bolk Instituut, 2009) 
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Hieruit blijkt dat groencompost de laagste waardes aan NPK heeft, Maar eerder 

genoemde resultaten geven aan dat aan dat groencompost wel de meeste EOS 

per kilogram fosfaat levert.  

Er zijn veel verschillen in de kwaliteit van compost. Goede compost stinkt 

bijvoorbeeld niet. Wanneer er zwavel of ammoniak wordt geroken duidt dit op 

onrijpheid. Ook aan de kleur is te zien of compost van goede kwaliteit is. 

Wanneer compost donkerbruin tot bijna zwart van kleur is, is compost van goede 

kwaliteit. De structuur van compost is ook belangrijk. Grof werkt langer door, 

fijne compost is vaak beter verteerd, levert meer stikstof, maar werkt korter. Als 

laatste moet compost als een bal in de hand liggen zonder dat er vocht uit lekt. 

Dan heb je te maken met goede compost (Louis Bolk Instituut, 2009). Het 

opvragen van een analyse bij de leverancier geeft inzicht in de kwaliteit van het 

product. 

4.3 Conclusie 

Groencompost is de beste keuze om het organische stof gehalte in de bodem 

snel te verhogen. Het verhogen van organische stof door middel van 

vruchtwisseling is ook een manier, maar hier gaan vele jaren overheen. Daarom 

is het aanwenden van compost de beste keuze. Om uit te zoeken of de kwaliteit 

goed is, is het verstandig om vooraf een analyse op te vragen bij de leverancier.  
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5. Structuur 

Een probleem waar de deelnemers van Vruchtbare Kringloop mee te maken 

hebben is de structuur. Met name bodemverdichting wordt vaak genoemd, 

waardoor er een slechte ontwatering en storende lagen voorkomen. De vraag die 

hieruit voortkwam is; hoe kan de structuur in de bodem worden verbeterd en 

daarmee ook de verdichting opheffen. 

De bodemstructuur wordt bepaald door de manier waarop vaste bodemdeeltjes 

gegroepeerd zijn tot kluitjes en door de stabiliteit van deze kluitjes, ook wel 

aggregaten genoemd. Aggregaten bestaan uit mineralen en organisch materiaal. 

De structuur van de bodem wordt ook bepaald door poriën die gevuld kunnen 

zijn met water of lucht. Hoe meer poriën hoe beter de bodem doorlaatbaar is en 

hoe beter de structuur (Toon Denys, 2013). 

Een goede bodemstructuur is belangrijk. Een bodem met een goede structuur 

zorgt ervoor dat er een ongestoorde wortelgroei van het gewas plaats kan vinden 

en daardoor een goede opname van voedingselementen. Daarnaast is een goede 

structuur ook belangrijk voor een goede vochthuishouding. Wanneer de structuur 

van de bodem niet goed is, kan het water niet weg waardoor er plassen met 

water op het land ontstaan. Ook kan er geen zuurstof meer in de bodem terecht 

komen waardoor het bodemleven de organische materialen niet kan omzetten 

naar nutriënten (Toon Denys, 2013).Figuur 5.1 laat een duidelijke weergave zien 

van een goede bodemstructuur en een slechte structuur. 

Figuur 5.1 

 

5.1 Mechanische oplossing 

Structuurproblemen zijn zowel natuurlijk als mechanisch op te lossen. Een 

mechanische oplossing is vaak een tijdelijke oplossing omdat de structuur niet 

wordt verbeterd maar de verdichting wordt verholpen. Geen enkele vorm van 

grondbewerking kan de verdichting volledig herstellen (LLTB Roermond, 

2010).De traditionele manier om een verdichte bodem in de bouwvoor los te 

maken is een mechanische bodembewerking door ploegwerk of decompactie 

gevold door het voorbereiden van het zaaibed . Deze vorm van bewerking heeft 
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als doel om grote poriën te vormen zonder de aggregaten te vernietigen 

(Prosensols, 2011).  

5.1.1 Diepgronden 

Diepgronden is een herstellende maatregel om het weinig doordringbare karakter 

van de ploegzool en de ondergrond te doorbreken zonder de draagkracht van de 

ondergrond aan te tasten. Hierdoor komt de grond los te zitten waardoor er meer 

ruimte ontstaat tussen de aggregaten. Daardoor kunnen de gewassen die 

groeien beter wortelen waardoor de opbrengst derving nihil blijft (Prosensols, 

2011).  

Nadat er een diepe grondbewerking is uitgevoerd, moet er weer structuur in de 

bodem ontstaan. Geadviseerd wordt om na de bewerking een diepwortelend 

gewas te telen. Granen, luzerne of rietzwenkgras zijn gewassen die diep kunnen 

wortelen. Wortelgangen zorgen voor nieuwe porie structuur in de ondergrond 

(Johan Booij, 2009).  

5.1.2 Graslandbeluchten 

Ook op grasland kan verdichting ontstaan. Vooral zware machines en begrazing 

werken verdichting in de hand. De beworteling van het gras loopt daardoor 

terug, met als gevolg dat het grasland een slechtere mineralen benutting krijgt 

en gevoeliger is voor droogte. Deze droogte leidt tot een terugval in botanische 

samenstelling en productie (N. van Eekeren C. t., 2008). Graslandwoelers 

kunnen deze verdichting tijdelijk opheffen, waardoor wortels in de gecreëerde 

ruimtes kunnen kruipen. De diepe beworteling kan een direct effect hebben op 

de opname van mineralen, vocht en de productie (N. van Eekeren C. t., 2008). 

Daarnaast trekt ook het bodemleven aan. Dit heeft weer een positief effect op de 

structuur van de bodem (N. van Eekeren C. t., 2008). 

Toch geeft het woelen of beluchten van grasland slechts een tijdelijke oplossing. 

Uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut blijkt dat er op jaarbasis geen 

opbrengst verhoging  is. Alleen in de eerste en tweede snede blijkt dat er een 

hogere opbrengst wordt behaald, maar dit is niet significant.  

Voorlopig leidt grasland beluchten/woelen niet tot een opbrengstverbetering. Het 

enige advies dat wordt meegegeven is om de bodem zoveel mogelijk te ontlasten 

en de natuurlijke grondbewerking te stimuleren door beworteling, wormen en 

ander bodemleven (N. van Eekeren C. t., 2008).  

5.2 Natuurlijke oplossing 

Verdichting is, naast mechanisch, ook natuurlijk op te lossen. Door het verhogen 

van de pH, het organische stof gehalte en het bodemleven kan de structuur weer 

worden hersteld. Hieronder wordt per onderwerp uitgelegd hoe dit proces 

verloopt. 

5.2.1 Organische stof 

Organische stof is van belang voor fysische bodemkwaliteitsaspecten zoals 

structuur, verkuimelbaarheid, slempgevoeligheid en vochthoudend vermogen (R. 
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Postma, 2010). Vers toegediend organisch materiaal stimuleert het bodemleven 

en speelt een belangrijke rol bij de bodemstructuur, met name via de aggregaat 

vorming. Organisch materiaal draagt bij aan de aggregaat stabiliteit, waardoor 

slempgevoeligheid wordt verminderd. Dit draagt bij aan een betere binding 

tussen klei en humusmoleculen, het stimuleren van schimmeldraden in de 

bodem, stimulering wortelontwikkeling (wortels houden bodemdeeltjes bijeen en 

de microflora neemt toe) en stimulering van regenwormen (R. Postma, 2010). 

Organische stof zorgt ervoor dat het bodemleven actief wordt, waardoor 

gewassen beter en dieper kunnen wortelen en de structuur van de bodem wordt 

verbeterd. Daarnaast houdt organische stof ook vocht vast. Dit 

vochtvasthoudende vermogen komt ten goede van de bodemstructuur. Hierdoor 

is de grond minder gevoelig voor droogte en kan het vocht in nattere periodes 

via de poriën de bodem verlaten (R. Postma, 2010).  

5.2.2 Bodemleven 

Het bodemleven speelt ook een belangrijke rol bij het verbeteren van de 

bodemstructuur. Wortels van planten sterven af en het bodemleven zet dit om in 

voeding voor de plantengroei en maakt ruimte voor de wortels om te groeien (N. 

van Eekeren J. B., 2008). Wanneer het bodemleven niet wordt gestimuleerd 

bederft dit de wortelgroei waardoor de planten zich niet goed kunnen 

ontwikkelen. Ook regenwormen spelen een belangrijke rol in de bodemstructuur 

(N. van Eekeren J. B., 2008). Regenwormen zorgen voor de vorming van poriën 

in de bodem. Wanneer er voldoende organisch materiaal wordt aangevoerd 

worden de regenwormen gestimuleerd, vooral onder minimale bodembewerking 

(Prosensols, 2011). 

5.2.3 Calciumcarbonaat 

Calcium is voor de bodemstructuur veruit het belangrijkste element (Bos, 2009). 

Wanneer er calciumcarbonaat wordt bemest in de bodem komt het in reactie met 

zure waterstofionen (H+). Deze zure waterstofionen zitten op de plek waar 

calcium kan binden. Door de chemische reactie met waterstofionen ontstaat 

water (H2O), koolstofdioxide (CO2) en calcium(Ca2+). De calciumionen die zijn 

ontstaan zijn water oplosbaar en kunnen zich gaan binden aan klei- en 

humusdeeltjes (Bos, 2009). Wanneer de pH hoger is, zijn er meer H+ 

beschikbaar waar mineralen aan kunnen binden zoals calcium (Puijsselaar, 

2013). Calciumionen zijn vrij groot en creëren daardoor een relatief grote 

afstand tussen de kleiplaatjes, in tegenstelling tot bijvoorbeeld kleinere 

kaliumionen. Daarnaast zorgen calciumionen voor binding van kleiplaatjes, via 

een soort trekkracht. Door deze trekkracht verbetert calcium niet alleen de 

structuur, maar voorkomt het ook verslemping. In zandgronden bindt calcium 

alleen aan het organische stof omdat zand, in tegenstelling tot klei, geen geladen 

eigenschap bezit (Bos, 2009). 

De hoeveelheid calciumcarbonaat dat gestrooid moet worden hangt af van het 

gewas dat wordt verbouwd. Granen nemen jaarlijks 10 tot 20 kilo per hectare 
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op. Maïs neemt wat meer calcium op, rond de 20 tot 50 kilo per hectare. Bieten 

hebben de grootste calcium opname, zo rond de 80 kilo per hectare (Bos, 2009).   

5.3 Voorkomen structuur problemen 

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Dit geldt zeker voor de structuur. 

Daarom wordt een lage bandenspanning aangeraden. Het liefst 1 bar zodat de 

band kan vervormen en verbreden om diepe insporing te voorkomen. Meerdere 

banden of rupsbanden gebruiken helpt het gewicht van de machine te verdelen 

(CLM Onderzoek en Advies, 2015). Om de bodem zoveel mogelijk te ontzien 

wordt geadviseerd om vaste rijpaden aan te houden, dit kan eventueel ingesteld 

worden op GPS. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met voldoende 

aanvoer van organische stof, zoals ruige mest, groenbemesters en 

bodembedekking zodat er een actief bodemleven wordt behouden. Pas indien 

mogelijk één werkgang toe door voor en achter de tractor een machine te 

plaatsen, zo voorkom je dat je twee keer op het land moet.  

 

5.4 Conclusie 

Het oplossen van structuurproblemen kan eigenlijk alleen via een natuurlijke 

manier. Door het toedienen van organische stof stimuleer je het bodemleven. 

Vooral de wormen zijn hierbij van belang omdat zei de gangen in de bodem 

creëren waardoor het gewas voldoende kan wortelen. Ook het ‘bemesten’ van 

calciumcarbonaat helpt bij het verbeteren van de structuur. Calcium ionen zijn in 

vergelijking met andere moleculen vrij groot. Wanneer calcium zich bindt aan 

organische stof of aan kleideeltjes, zorgt het ervoor dat ze niet tegen elkaar aan 

slempen.  

Toch is voorkomen beter dan genezen. Zorg daarom voor een lage 

bandenspanning tijdens veldwerk. Maak gebruik van vaste rijpaden en zorg er 

voor dat je de bodem tijdens natte periodes niet bewerkt. Zo voorkom je 

structuurschade, bodemverdichting en zelfs opbrengstderving.  

 


