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Dit is de 10e nieuwsbrief van de  

Bodemacademie! 

De bodem speelt een rol bij vele maatschappelijke 
thema’s. Voedselproductie, milieu, klimaat, water, 
landschap en natuur; op de één of ander manier 
speelt de bodem hierbij een belangrijke rol. Toch 
staat de bodem vaak een beetje aan de zijlijn. In 
het onderwijs krijgt het vak bodemkunde minder 
aandacht, een gespecialiseerd bodemkundig insti-
tuut is er niet meer. Het aantal bodemspecialisten 
wordt kleiner.  
Bij de bodemacademie staat de bodem wèl cen-
traal en we hopen nog lang te kunnen pleiten voor 
een bredere interesse voor de bodem. Positieve 
ontwikkelingen zijn er volop. Een bodemkundedo-
cent is uitgeroepen tot Teacher of the Year van de 
WUR.  
Was er in het verleden wel eens de mening dat 
we vlees het beste uit Argentinië kunnen halen en 
graan uit de Oekraïne; nu klinken er door allerlei 
internationale ontwikkelingen weer geluiden om 
lokale voedselproductie meer aandacht te geven. 
De constante toename van het aantal abonnees 
op de nieuwsbrief is ook een goed teken. Er is in 
Nederland ook nog veel te doen; de buren lopen 
soms wat voor. In Engeland mag er geen veen in 
potgrond verwerkt worden en in Duitsland mag je 
de bodemvruchtbaarheid niet zomaar verwaarlo-
zen. Mèt reden! 

Jan Bokhorst (LBI) j.bokhorst@louisbolk.nl 

 

 

Aangescherpte bemestingsnormen en verande-
rende klimaatomstandigheden maken beworte-
lingsparameters van grassen nog belangrijker 
om beschikbare mineralen en water beter te 
benutten. Eén van de onderzochte aspecten in 
het project “Dieper wortelen, beter benutten, 
minder verliezen” is het raseffect binnen Engels 
raaigras. Hier een samenvatting van de resulta-
ten. 

Bij acht rassen Engels raaigras, geselecteerd uit 
een groep van ruim 50 rassen, zijn in oktober 
2010 door het Louis Bolk Instituut bewortelings-
metingen uitgevoerd. De acht rassen vertegen-
woordigden groepen met contrasterende ken-
merken: diploïd versus tetraploïd, hoog versus 
laagproductief en vroeg versus laat in productie. 
De metingen zijn gedaan in drie dieptes: 0-8, 8-
16 en 16-24 cm. 

De verschillen in wortelmassa en wortellengte 
tussen de rassen waren groot en het raseffect 
was significant. Beide parameters waren sterk 
gecorreleerd. Tussen de hoogste en de laagste 
was bijna een factor twee in de wortellengte-
dichtheid (zie figuur) en wortelmassa.  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8

Rasnummer

W
o

rt
e
ll
e
n

g
te

d
ic

h
th

e
id

 

(c
m

/c
m

3
 i
n

 0
-2

4
c
m

)

Wortellengtedichtheid van Engels raaigrasrassen. 
Nummers 1 t/m 4 zijn diploïd, 5 t/m 8 tetraploïd.  
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De grote verschillen tussen de rassen waren voor-
al terug te vinden in het kenmerk ploïdie. Diploïde 
rassen hadden een significante hogere wortel-
massa, -lengtedichtheid en aandeel dunne wortels 
dan tetraploïde rassen. 

Het verschil in bovengrondse productie was niet 
duidelijk terug te vinden in de metingen aan het 
wortelstelsel. 

De groep laat producerende rassen had over het 
algemeen een hogere wortelmassa, -
lengtedichtheid en -oppervlak dan vroege rassen, 
hoewel dit alleen in de laag 16 to 24 cm significant 
was.  

Conclusies: 

De wortelmassa en wortellengtedichtheid van 
Engels raaigras zijn sterk gecorreleerd; 

De verschillen in wortellengtedichtheid tussen 
rassen van Engels raaigras zijn groot; 

Hiermee is rassenkeuze een belangrijke manage-
menttool om bewortelingsintensiteit te verbeteren; 

In veredeling en rassenvergelijking van grassen 
zou hier meer aandacht voor moeten zijn; 

Over het algemeen hebben diploïde rassen een 
hogere wortellengtedichtheid dan tetraploïde ras-
sen. 

Een uitgebreider versie van dit artikel is versche-
nen in V-focus, te downloaden via 
www.louisbolk.nl onder publicaties J. Deru / N. 
van Eekeren 

Joachim Deru, j.deru@louisbolk.nl, Nick van Eek-
eren n.vaneekeren@louisbolk.nl  (LBI) Jan Vis-
scher en Henk Schilder (WUR),  
info.livestockresearch@wur.nl 

Dagelijks hebben we het over het weer en als het ex-

treem is, is het een signaal van een veranderend kli-

maat, tenzij je niet in die verandering gelooft. Geloof het 

of niet, in Midden Limburg is het weer van grote invloed 

op de bedrijfsvoering. Soms is het te droog, dan weer 

te nat en dat kan van plaats tot plaats verschillen. Boe-

ren hebben zich hier al jaren op ingesteld. Werden 

voorheen veelal de beregeningsinstallaties uit de 

schuur gehaald, nu worden andere methoden toege-

past zoals peilgestuurde drainage of stuwen in de sloot.  

Adapteren aan klimaat is een onderdeel van goed on-

dernemerschap: zorgen voor een gezonde bodem met 

sponswerking, een sterke graszode en water vasthou-

den in het systeem. Dat moet zijn geld opbrengen. Een 

verkenning met een tiental boeren in Midden Limburg 

laat zien dat boeren het bodemmanagement niet pri-

mair zien als een maatschappelijke dienst, maar als iets 

dat past bij goed ondernemerschap omdat het zichzelf 

terugbetaalt. Om zodebeschadiging door droogte te 

voorkomen zijn er nieuwe variëteiten voor graszaden 

nodig die beter bestand zijn tegen droogte en hit-

testress.  

Als er dan toch graslandvernieuwing moet plaatsvin-

den, zouden boeren dat graag anders aanpakken: in 

het najaar met toepassing van niet kerende grondbe-

werking. Door in het najaar in te zaaien zijn er in het 

voorjaar geen of minder bestrijdingsmiddelen nodig en 

door de NKG wordt de mineralisatie en de verliezen 

van nutriënten tegengegaan. Duurzaam bodembeheer 

is goed ondernemerschap.  

Wim Dijkman (CLM) wdijkman@clm.nl 
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Op 8 april veroorzaakten zandstormen onder 

Rostock in Noord-Duitsland een groot verkeers-

ongeval met 8 doden en 97 gewonden. Slecht 

zicht was de oorzaak. Na dit ongeval brak de 

discussie rond de oorzaak los. De “Bund für Um-

welt und Naturschutz” geeft de landbouw de 

schuld: de verwaarlozing van de bodemstructuur 

door de boer en verlaging van het organische 

stofgehalte zijn de oorzaak. Daarnaast spelen de 

grote percelen, een erfenis uit de DDR-periode, 

en het omzetten van grasland in akkerland ook 

een rol. Verder zijn langdurig droge perioden in 

de toekomst vaker te verwachten door de kli-

maatverandering. De boeren verweren zich door 

in te brengen dat 60 tot 70% van het stro terug-

komt op de akker. Er zitten ook juridische kan-

ten aan, waar door de natuur- en milieuorgani-

saties naar verwezen wordt. Verwaarlozing van 

bodemstructuur, bodemleven en organische 

stofgehalte zijn in Duitsland binnen de “Gute 

fachliche Praxis” wettelijk verboden. 

 

Jan Bokhorst (LBI) j.bokhorst@louisbolk.nl 

Slecht bodembeheer 

veroorzaakt verkeers-

slachtoffers. 

Bodemkundige wordt 
“Teacher of the Year” 

 

 

 

 

Aan bodemprofielen is heel veel te zien en te bele-

ven. Niet altijd wordt dat zo ervaren. ”Al die dingen 

van heel vroeger waar je alleen maar theorieën 

over kunt bedenken”.  Gert Peek, docent bodem-

kunde van Wageningen University weet evenwel 

bijna iedereen rond de bodem te boeien. Vooral 

door de excursies. Hij kreeg dit jaar de door stu-

denten toegekende prijs voor “Teacher of the year” 

ervoor. Zie ook Youtube (intypen: Gert Peek).  

Jan Bokhorst (LBI) j.bokhorst@louisbolk.nl 

 

“Tachtig auto's botsten in zandstorm” Bron: Spitsnieuws, 14 April 2011 
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GLB 2013 en niet-kerende grondbewerking?  

Niet-kerende grondbewerking (NKG) komt 

steeds vaker in beeld als duurzaam en milieu-

vriendelijk alternatief voor ploegen. Het be-

spaart tijd, brandstof, het beschermt het bo-

demleven en de bodemstructuur en vermindert 

de afbraak van organische stof.  

Overtuigen deze argumenten de boeren in 

Oost Overijssel?  In een onderzoek naar de 

opnamebereidheid van melkveehouders in 

Oost Overijssel naar maatschappelijk waarde-

volle diensten is o.m. de houding tegenover 

NKG onderzocht. NKG is een dienst die de 

vergroening van het GLB  (Gemeenschappelijk 

LandbouwBeleid) zou kunnen inkleuren.  

Boeren in deze regio hebben (nog) zo hun twij-

fels over niet-kerende grondbewerking. Wegen 

de kosten en (milieu-) baten tegen elkaar op? 

Zij verwachten een toenemende onkruiddruk 

en zullen daardoor meer moeten spuiten. Zo 

voorzien zij ook meer moeilijkheid om het na-

gewas in de maïs er goed onder te krijgen.  

Minder ploegen bespaart echter weer brandstof. 

Waar ligt de balans? Enkelen geven aan er graag 

kennis mee te willen maken. De tijd is er nu rijp 

voor. Het GLB stimuleert boeren om duurzaam-

heid centraal te stellen. Veel boeren in deze 

streek vinden dat belangrijk en daarin past NKG. 

Of zoals een boer het overpeinsde: “Ik weet niet 

of NKG goed werkt en of er goede resultaten 

mee zijn, maar zou het best willen bekijken. Uit-

eindelijk hoef je dan ook niet te ploegen en dat 

kost minder brandstof. Met ploegen, dan moet je 

namelijk eerst alles vlak rijden, dan inzaaien, dat 

scheelt zo veel liters diesel”. Dit voorbeeld geeft 

aan dat het GLB 2013 nieuwe mogelijkheden 

biedt om de landbouw duurzamer te maken en 

brengt het boeren in beweging om te innoveren, 

ook in het bodembeheer.   

 

Elisa de Lijster (onderzoeksstagiare bij CLM)  
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Dit stelde Nick van Eekeren (LBI) in de eerste mas-

terclass agrobiodiversiteit (onderdeel van het Nagre-

wa-project; zie www.nagrewa.eu). “Een levende 

bodem met een goede structuur biedt de beste voor-

waarden voor een goede beworteling en een effici-

ente productie. Zo is bij een betere beworteling een 

veel minder hoge fosfaattoestand in de bodem nodig 

voor een optimale productie, en daarmee kun-

nen  de verliezen naar het oppervlaktewater ook 

aanzienlijk afnemen. Helaas wordt er nog weinig op 

het kenmerk beworteling geselecteerd terwijl er toch 

opmerkelijke verschillen tussen rassen zitten”. Naast 

dergelijke nieuwe inzichten besteedde Nick van 

Eekeren vooral veel aandacht aan de basis: neem 

eens een spade mee het land in en kijk. Bijvoor-

beeld of ploegen wel nodig is voor graslandvernieu-

wing: als er geen probleem onder de grond is, is 

doorzaaien ook goed genoeg om de botanische 

samenstelling te verbeteren.  

Een hoge nutriëntenbenutting is een win-win voor 
waterschap en boeren  

Met een goede ontwatering en pH is veel te berei-

ken. Daarnaast is bij akkerbouw de organische stof-

voorziening cruciaal: “vaste mest is veel waard bij 

permanente akkerbouw. Op grasland minder, want 

dat produceert zelf voldoende organische stof; dat 

lijkt veel meer op een mammoettanker”.  

Komende masterclasses gaan specifieker in op 

maatregelen die in de akkerbouw (bijvoorbeeld 

vaste rijpaden) en veehouderij (op maandag 27 

juni; bijvoorbeeld over graslandmengsels) genomen 

kunnen worden. Indien u geïnteresseerd bent in 

deze masterclasses kunt u zich opgeven bij  

Anneloes Visser, avisser@clm.nl. 

 

Jan de Wit (LBI) j.dewit@louisbolk.nl 
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18 mei 2011: De toekomst van co-vergisting. Staatssecretaris Henk Bleker komt spreken 
over de toekomstplannen rond co-vergisting tijdens SDE+ te Lelystad.   
8 en 9 juni 2011: Demodagen groencompostering 
De Bedrijfsvereniging Organische Reststoffen (BVOR) organiseert twee demodagen, 
waar onder meer wordt gedemonstreerd hoe groencompost wordt gemaakt.  
29 juni 2011: Techniek en bodem. Biologische Velddag op de Broekemahoeve te Lely-
stad  
7 september 2011: Cursus bodemclassificatie. 
Een eendaagse cursus om bodems te kunnen benoemen.  
17 tot 22 september 2011: Soil Science in a changing world. 
Internationale conferentie in Wageningen. De bodem in relatie tot klimaat, voedselzeker-
heid en watervoorziening  

Zie www.bodemacademie.nl voor meer informatie. 

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee: 

Sjef Staps, Jan Bokhorst, Jan de Wit, Joachim Deru, Nick van Eekeren, Rutger Amons (LBI),  Wim 

Dijkman, Elisa de Lijster (CLM), Jan Visser, Henk Schilder (WUR). 

   

 
Agenda 

Colofon 

Partners van de Bodemacademie: 

Meer informatie: Rutger Amons, Hoofdstraat 24, 3972 LA Driebergen  

T 0343 523860, r.amons@louisbolk.nl   

www.louisbolk.nl  www.clm.nl 


