
Groningse jonge boeren op excursie naar Flevoland 

Vanuit het praktijknetwerk ‘Bodemkwaliteit rendeert’ hebben zeven 

akkerbouwers op 11 juni  deelgenomen aan een excursie naar de 

Broekemahoeve in Lelystad en een bezoek aan een biologische collega op 

zware kleigrond in Zeewolde. 
Marleen Zanen, Louis Bolk Instituut 

Alle deelnemers aan het praktijknetwerk hebben zelf een gangbaar akkerbouw bedrijf op de 

Groningse klei- en zavelgronden.  Bij hen leven vragen als: Hoe kan je op bodemkwaliteit sturen, 

welke maatregelen zijn passend en levert duurzaam beheer iets op? Op verzoek van de deelnemers 

organiseerde het Louis Bolk Instituut (projectleiding) een excursie waarbij verminderde 

grondbewerking centraal stond.   

Grondbewerking en aanvoer van organische stof zijn twee belangrijke maatregelen. Sinds 2009 

worden op de Broekemahoeve twee varianten Niet-Kerende Grondbewerking (met woelen en 

zonder woelen) met ploegen (tot maximaal 25 cm) vergeleken. Dit gebeurt in twee systemen: 

gangbaar en biologisch. Gangbaar bestaat het bouwplan uit pootaardappelen, suikerbieten, 

wintertarwe en zaaiui met winter rogge en gele mosterd als groenbemesters. Het biologische 

bouwplan bestaat uit consumptie aardappel, grasklaver, witte kool, zomertarwe, winterpeen en 

veldboon met witte klaver en gele mosterd als groenbemesters. Daarnaast wordt 

fosfaatevenwichtsbemesting toegepast en wordt er geëxperimenteerd met extra aanvoer van 

compost en diverse groenbemesters.  

 

 

 

 

 

 

Derk van Balen (PPO) lichtte de mogelijkheden en beperkingen van NKG toe in de praktijk. De 

bovenlaag blijft bij NKG langer vochtig, maar de ondergrond wordt soms juist sneller droog dan bij 

ploegen. Op geploegde grond groeit het gewas sneller weg, maar bij droogte haalt het gewas bij NKG 

de groei weer in. Bij de kool na grasklaver bleek de grasklaver vrij persistent: snijden met een 

ganzenvoet en laten indrogen bleek effectief. Peen teelt geeft nog de meeste zorgen. De opbouw van 

de ruggen is lastig. Bij NKG is te weinig losse grond beschikbaar. De ruggen blijven daardoor kluiterig 

en dat gaat ten koste van de kieming van zaaizaad. De opbrengst blijft achter. Wat betreft opbrengst 

is er nog geen duidelijke lijn. De oogst van aardappels valt bij NKG ca. 3-5% lager uit, terwijl de 

graanoogst vaak hoger is. Suikerbieten laten weinig verschil zien. Door het grovere zaaibed is de 



opkomst van uien niet gelijkmatig. Dat heeft ook te maken met de zaaitechniek die nu nog vooral is 

afgestemd op ploegen en die voor NKG verder geoptimaliseerd zou moeten worden.  

Conclusie: teelttechnisch geeft ploegen wat meer zekerheid, maar NKG biedt een betere 

waterinfiltratie, meer capillaire werking en daardoor minder risico’s op schade door wateroverlast. 

Ook qua brandstof en tijd is NKG gunstiger.         

Bij de keuze van groenbemesters gaat het om het zoeken naar een goede balans tussen koolstof en 

stikstof. Bemesten zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Op de Broekemahoeve wordt daarom veel 

met stikstofbindende klaver en wikke gewerkt. Voor de deelnemers ligt daar nog wel een uitdaging.  

Bij biologisch akkerbouwer Wouter Snippe konden de deelnemers een bedrijf bezoeken van ca. 165 

ha humusrijke zware kleigrond. Zijn bouwplan bestaat uit erwten, consumptie aardappels, 

wintertarwe, zaai uien, bonen en peen: de vruchtopvolging is een bewuste keuze voor afwisseling 

van maaivruchten en hakvruchten. Na alle maaigewassen zaait hij een mengsel van haver en 

alexandrijnse klaver als basisbemesting. Snippe werkt met jaarlijkse rijpaden op 1,5 m. Sinds 2 jaar 

wordt er alleen nog gespit met een roterende spitmachine. Zijn ervaring is dat spitten gunstiger is 

voor de bodemstructuur, de beworteling en het vochtvasthoudend vermogen dan ploegen. De 

groenbemesters krijgt hij goed weg in het voorjaar, ook na milde winters, door er 1 of 2 keer met een 

schijveneg door te gaan en daarna te spitten. De zomertarwe heeft hij verruild voor wintertarwe 

vanwege de betere beworteling. De deelnemers waren onder de indruk van de bedrijfsvoering. Op 

diverse percelen werd de bodemtoestand beoordeeld en werden adviezen en ervaringen 

uitgewisseld. Conclusie: gangbaar kan veel leren van de innovaties van biologische collega’s, die zijn 

inspirerend en geven stof tot nadenken. Maar bio is niet voor iedereen weggelegd, het moet je wel 

liggen. Met nieuwe ideeën en nog meer gedreven om te werken aan duurzaam bodembeheer 

reisden de deelnemers aan het eind van de middag terug naar het hoge land in Groningen.  


