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landbouwondernemers en hun kennisomgeving. In POP3 is 

het concept ‘Praktijknetwerken’ weer verlaten, voordat het 

volledig was uitontwikkeld. Het opbouwen van nieuwe rela-

tie- en werkvormen heeft echter tijd, motivatie en aandacht 

nodig van alle betrokkenen. Middels dit vervolgproject is 

hiervoor dus extra tijd genomen.

Het projectplan was opgesteld voor de eerste Openstelling 

van POP3 Maatregel 1, 2016: ‘Trainingen, workshops, onder-

nemerscoaching en demonstraties voor de Veenkoloniën’. 

Het uitganspunt van de Openstelling was, dat kennisover-

dracht aan grote groepen agrarische ondernemers, m.n. 

samen met kennisinstellingen, adviesdiensten en andere 

actoren in de landbouw- en voedingsmiddelensector en het 

platteland, de motor is voor toepassing van innovaties in de 

sector. De initiatiefnemer, H.J. Luth (akkerbouwbedrijf) en 

M.A.M. Commandeur (Stg. Nedworc Foundation) hebben sa-

menwerking gezocht met Delphy voor de subsidieaanvraag. 

Samen met J. Dogterom (Delphy) is de regiegroep gevormd 

voor de projectuitvoering.

In het projectplan zijn de onderwerpen van elf prak-

tijknetwerken uit de voorgaande periode (2013-2015) 

samengebundeld in de thema’s: Duurzame Energie, 

Vochtvoorziening, Bodemverbetering, Precisielandbouw, 

Mest&Mineralen, Bewaring (aardappelen), en Biodiversiteit 

(met buurtintegratie). Verdergaande kennisintegratie in de 

thema’s bleek niet mogelijk door de expliciete bepaling in 

de subsidieopenstelling, dat projecten alleen over de ver-

spreiding van bestaande kennis mochten gaan.

In de periode dat dit project is uitgevoerd (2016-2019) 

hebben nieuwe technologische concepten een snelle ont-

wikkeling doorgemaakt naar invoering in de praktijk, zoals 

GPS-sturing, cameraherkenning, sensordetectie, sateliet-

waarneming, drones, besturingsondersteuning en dataop-

De uitspraak: ‘In de praktijk is de ervaring meestal anders dan 

gedacht’, staat niet meer in hetzelfde daglicht als voorheen. 

Elke landbouwondernemer wil tegenwoordig namelijk zo 

precies mogelijk kunnen inschatten: “Zal deze vernieuwing 

op mijn bedrijf even goed werken als de wetenschappers, 

adviseurs en toeleveranciers beloven? – En hoe snel zal de 

huidige stand van kennis worden ingehaald door verdere 

vernieuwing, waardoor een investering in deze innovatie niet 

langer rendabel zal zijn?” Vele landbouwondernemers zoe-

ken daarvoor naar eenvoudige houvast voor hun beslissin-

gen: niet zozeer gebaseerd op eigengemaakte kennis, maar 

met nadruk op hun vertrouwen in hun relatienetwerk van 

toeleveranciers, afnemers, buren en collega’s, professionele 

adviseurs en overheidsinstanties. 

‘Praktijknetwerken’ betekent dus het delen van expertover-

tuigingen in groepen, waarin men elkaars opvattingen als 

betrouwbaar vertrouwt en men elkaars vergissingen vergeef-

lijk vindt.

Voor succesvol werken in praktijknetwerken zijn er eigen-

lijk maar drie voorwaarden (Wielinga 2007): gemotiveerde 

initiatiefnemers, een bekwame projectleider en een heldere 

probleemformulering. Er is geen vereiste dat de deelnemers 

regelmatig als grote groep bijeen komen om onderling en 

met anderen, kennis te delen. De kracht van praktijknetwer-

ken zit in de flexibiliteit: kennisverspreiding vindt vooral plaats 

in vele kleine demonstraties op de deelnemende bedrijven 

en in kortstondige evenementen, zoals boerenwerkdemon-

straties, trainingen en flitsbijeenkomsten. Sommige thema’s 

zijn daarbij bijzonder geschikt om ook de burgers uit de buurt 

erbij te betrekken (bijv. biodiversiteit).

De POP-Subsidieregeling ‘Praktijknetwerken’ (2007-2014; 

plus vervolg in: ‘Kennisverspreiding’) was bedoeld om nieu-

we, innovatiegerichte verbindingen te bevorderen tussen 

Ervaringen met het vervolg 
op de Praktijknetwerken
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slag. Wat het ene jaar veelbelovend leek (dubbele GPS-stu-

ring), bleek het jaar erna ingehaald (door cameradetectie). 

Vaak doemde de vraag op in hoeverre het interessant is 

voor andere landbouwondernemers om ook te investeren 

in een gedemonstreerde innovatie, of dat het verstandiger 

is om zich te laten bijstaan door een specialist, bijv. door 

loonwerkbedrijven Feunekes en Speelman die via H.J. Luth 

bij het project waren betrokken. Het antwoord hangt samen 

met de individuele situatie: maatwerk-advies bleek belangrijk. 

Het wordt daarom steeds belangrijker om de seizoenswerk-

zaamheden goed te plannen, zodat de akkerbouwers op tijd 

de ondersteuning krijgen van de specialisten die ze nodig 

hebben. Hiertoe zijn langdurige en duurzame bedrijfsrelaties 

met de adviseurs en loonwerkers noodzakelijk.

Jaarlijks terugkerende evenementen in het project aan 

het begin van het nieuwe teeltseizoen waren de regionale 

demonstraties bij H.J. Luth in Wedde, bij WUR-proefbedrijf ’t 

Kompas in Valthermond en het Vernieuwingsbedrijf “Op de 

Es” te Zeijen. Bij H.J. Luth was de regionale uitstraling 

voornamelijk beperkt tot de Groninger Veenkoloni-

en. De opzet was breed, zowel gericht op land-

bouw en innovatie, als ook op de verbinding 

met de buurt-burgers en de regionale poli-

tiek. Bij ’t Kompas en “Op de Es” maakten 

de praktijknetwerk-demonstraties steeds 

deel uit van een groter aantal techni-

sche velddemonstraties, over meerde-

re thema’s. De belangstelling voor de 

regionale demonstraties bleek ieder 

jaar weer groot, ook al vonden ze vrij 

kort na elkaar plaats. 

De bevindingen bij de kennisver-

spreiding van de praktijknetwerken 

zijn in dit eindrapport ieder apart en 

overzichtelijk weergegeven, zodat de 

kennisverspreiding na afloop van het 

project kan doorgaan.

Voor de toekomst lijkt het concept ‘wer-

ken in netwerken’ voor de landbouw steeds 

belangrijker in de betekenis van: het delen van 

expert-overtuigingen in groepen belanghebbenden, 

waarin men elkaars opvattingen als betrouwbaar vertrouwt 

– en men elkaars vergissingen vergeeflijk vindt. Onder het 

begrip ‘belanghebbenden’ wordt hierbij tenminste verstaan: 

toeleveranciers, afnemers, collega’s en buren, lokaal actie-

ve organisaties, professionele adviseurs en begeleiders en 

overheidsinstanties. Wellicht zijn nog andere flexibele werk-

vormen geschikt, dan het concept dat tot nu toe is uitgewerkt 

op basis van het WUR-onderzoeksproject (2004-2007) in de 

Regeling Praktijknetwerken.

17 december 2019, Regiegroep:

Monica Commandeur (Nedworc Foundation), Hendrik Luth en 

Jacob Dogterom (Delphy)
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Doel
Sporenelementen zijn duur. In het praktijknetwerk is 

gekeken naar de mogelijkheden om door middel van 

bodemscans de verschillen in de bodem waar te nemen 

en door middel van GPS deze waardes aan een locatie te 

verbinden. De vraag was of hieruit afgeleid kan worden 

of sporenelementen plaatsspecifiek toegediend kunnen 

worden om zo opbrengst te winnen of minder sporenele-

menten te gebruiken. 

De technieken van de verschillende scans waren vrij onbe-

kend en er waren ook vraagtekens bij de betrouwbaarheid 

van de scans. Omdat beschikbaarheid van voedingselemen-

ten sterk door fysische bodemparameters wordt beinvloed 

hebben we grondig gekeken naar deze metingen. Het betrof 

met name de PH en het organische stof gehalte. De PH is van 

grote invloed op de opneembaarheid en het organische stof 

gehalte op het CEC. Het CEC bepaalt voor een groot deel 

hoeveel voedingsstoffen de bodem kan vasthouden. 

Tijdens het uitvoeren van de demo’s zijn ook veel controle-

metingen op verschillende manieren uitgevoerd (bladsap/

bodem). Uit die monsters kwamen soms verrassende re-

sultaten die niet alleen over sporenelementen gingen maar 

ook vaak over magnesium. Omdat die elkaar vaak tegen-

spraken zijn ook demovelden aangelegd op basis van in 

het bladsap gemeten lage waardes en een aantal op basis 

van lage bodemvoorraad.

Uitvoering
in de eerste fase zijn op verschillende percelen scans 

uitgevoerd en op een aantal geselecteerde perce-

len zijn meerdere scans uitgevoerd. De percelen 

kenmerkten zich door grote verschillen in bodem-

gesteldheid (bonte percelen) daarna zijn op basis 

van de uitkomsten demo’s aangelegd met uit de 

gegevens van de scan te verwachten tekorten. 

Dit ging over verschillende sporenelementen. 

Alleen bij zink hebben we toen in een aantal 

gevallen positieve resultaten kunnen zien. 

Daarna zijn op een tweetal percelen contro-

lemonsters genomen om de betrouwbaarheid 

van de verscillende scans te laten zien. Dit gaf 

wisselende resultaten. Omdat het organische 

stof gehalte en de PH grote invloed hebben op het 

beschikbaar zijn van veel (sporen)elementen zijn op 

basis van scans percelen plaatsspecifiek bekalkt, en 

ook is gedemonstreed met het plaatsspecifiek strooien 

van compost(link naar YouTube/trekkerweb). Tijdens de der-

de fase van de kennisverspreiding zijn, doordat de scan’s 

niet altijd tot een positief resultaat leiden, ook demovelden 

aangelegd op basis van lage bodemvoorraden of lage ge-

meten gehaltes in de plant. De resultaten daarvan zijn ook 

gemeten. 

Mest en 
Mineralen
Plaatsspecifiek  

bemesten met 

sporenelementen
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Advies en aanbevelingen

Opzet
1e fase: scan  data  gebrek?  proef  metingen  advies/

demonstratie

2e fase: scan 1 (radioactieve achtergrond straling)  scan 2 

(Veris)  vergelijken uitkomsten

3e fase: monstername blad/bodem  gebrek?  proef  metin-

gen  advies

Effect

Eerste fase

in deze fase zijn er veel percelen gescand en op basis daar-

van zijn voor de meest veelbelovende elementen demo’s/

proeven aangelegd. Het ging hierbij om koper, mangaan en 

zink. Bij zink was er een duidelijk verschil in opbrengst.

demoveld Valthermond zetmeel/ha

met zink 11,3

zonder zink 10,6

verschil 0,7 =6,9%

 

Ook bij koper in graan was het verschil duidelijk zichtbaar 

maar daar zijn geen opbrengsbepalingen uitgevoerd.

Demo OS en PH

Hieronder ziet u de vergelijking van twee laboratoriumuit-

slagen met de scan voor het organische stof gehalte, hierin 

is een duidelijke lijn te ontdekken. Deze scan is gedaan op 

basis van radioactieve achtergrond straling.
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Hieronder ziet u de vergelijking tussen de op basis van de 

scan verwachte PH (PH scan 2014). De monsters PH 2015 zijn 

na de scan genomen. Op basis van de scan is toen plaatsspe-

cifiek een bekalking uitgevoerd waarna in 2017 de monsters 

PH 2017 zijn genomen op dezelfde plekken. De PH Streef is 

de streef PH die bij het op die locatie aanwezige organische 

stof gehalte hoort. Je ziet dat het verband hier duidelijk min-

der goed is. Op monsterlokatie 4 is de PH te hoog geworden.

 

Tweede fase

in deze fase hebben we gekeken naar de verschillen/over-

eenkomsten tussen de Veris scan en de scan op basis van 

radioactieve achtergrond straling. De vergelijking verliep 

moeizaam maar een deelconclusie die we hebben getrokken 

is dat de Verisscan beter leek in het opsporen van verschillen 

in de PH terwijl de scan op basis van de radioactieve achter-

grondstraling het organische stof gehalte wat beter in kaart 

bracht. Beide systemen kennen toch nog een behoorlijke 

onzekerheidsfactor.

Derde fase

in fase drie zijn we eigenlijk weer een stap teruggegaan 

omdat we niet overal de gehoopte andwoorden vonden. Hier 

zijn we dus gaan zoeken op basis van monstername. Dit heeft 

zich gericht op het element Magnesium. Dit hoort striktge-

nomen niet tot de sporenelementen maar kent wel veel 

onduidelijkheden wat betreft de advisering. Hieronder ziet 

u de uitkomsten van een aantal demo’s die we daar in 2018 

voor hebben uitgevoerd. 

Collendoorn (Axion)

op basis van grondmonster   Zetmeel/ha

Kieseriet 17,8 11,7

Magnesiumnitraat 17,0 9,8

Onbehandeld 17,3 11,5

Bovensmilde (nummer)

op basis bladsap voorgaande jaren % zetm. Zetmeel/ha

Onbehandeld 20,6 11,6

Magnesiumnitraat 22,0 11,7

Kieseriet 20,5 10,7

Kieseriet + Magnesiumnitraat 20,8 9,8

Grolloo (Altus)

op basis van bladsap in het seizoen % zetm. Zetmeel/ha

Kieseriet 19,4 11,6

Magnesiumnitraat 19,8 11,4

Onbehandeld 19,4 10,1

Advies
Scans
De laatste jaren heeft het scannan van percelen een be-

hoorlijke vlucht genomen. Als u besluit om een scan uit te 

voeren wees er dan van bewust dat deze vaak niet direct tot 
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rendement leidt. Gebruik de opgedane informatie over het 

perceel in combinatie met uw eigen kennis en ervaring van 

het perceel en wees kritisch. Controleer de uitkomst eventu-

eel door zelf nog een controlemonster te nemen. 

Zitten er niet-afgeronde strukturen in de uitkomst (streperig) 

dan duidt dit vaak op een fout bij het scannen; spreek de 

loonwerker hierop aan. Zijn de verschillen klein dan is het 

plaatsspecifiek toedienen vaak niet rendabel. Een goede 

scan voor organische stof blijft jarenlang geldig, dus u kunt 

deze nog jarenlang gebruiken! Maak bij het plaatsspecifiek 

bekalken de verschillen tussen de giften niet te groot, soms 

wordt door de berekeningen lokaal te hoge of te lage giften 

geadviseerd. Dit wordt veroorzaakt doordat bij de berekenin-

gen verschillen zich kunnen stapelen waardoor deze soms 

‘uit de bocht vliegen’.

Bemesten met sporenelementen
Sporenelementen zijn belangrijk voor de gewassen, echter 

komen gebreken maar zelden voor omdat in organische mest 

en in compost deze ook zitten. Een gebrek zal daarom maar 

zelden optreden. Opname problemen kunnen wel tot tekor-

ten leiden dit geldt met name voor mangaan bij een hoge 

PH. Gronden met weinig organische stof zijn ook gevoeliger. 

Borium is uitspoelingsgevoelig en een gift is daarom aan te 

raden op lichte grond en bij gevoelige gewassen. Maar omdat 

veel percelen bont zijn komt dit vaak neer op altijd toedienen 

op gevoelige gewassen.

Magnesium bemesting
Dit is nog vrij lastig. Magnesium is een belangrijk voedings-

element, echter de beschikbaarheid lijkt moeilijk in te schat-

ten. Wij hebben nog de beste voorspellingen gezien door het 

uitvoeren van bladsapmonsters. Een standaardbemesting met 

een magnesiumhoudende meststof is echter ook een veilige 

keuze.

Impact op de sector
Het bemesten met sporenelementen heeft de laatste jaren 

veel aandacht gehad en er is veel over gediscusieerd. Het 

kosten/baten verhaal wordt vaak uit het oog verloren. De kos-

ten van het bemesten met sporenelementen zijn vaak per ha 

niet zo hoog. Echter als je het als standaard gaat uitvoeren en 

verschillende sporenelementen gebruikt is het op bedrijfsni-

veau toch een groot bedrag! 

Wat betreft het uitvoeren van scans heeft dit zeker een plaats 

in het beter in kaart brengen van perceelsverschillen. We 

zullen echter nog jaren nodig hebben om beter te weten aan 

welke knopjes we moeten draaien. 

Locatie Tijdens dit project zijn op veel lokaties in het veenkoloniale gebied demo’s en 

waarnemingen uitgevoerd.

Betrokkenen Harm de Vries, RING Advies,  hdevries@ringadvies.nl 

Bert Huizinga, Delphy,  b.huizinga@delphy.nl
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Doel
In dit praktijknetwerk is gekeken naar de mogelijkheden 

om produkten vanuit de veehouderij te kunnen gebrui-

ken in de akkerbouw of andersom. Op dit moment wordt 

er uiteraard al veel mest van de veehouderij gebruikt in 

de akkerbouw. De akkerbouw gebruikt echter ook nog 

kunstmest, omdat het toepassen van dierlijke mest op die 

momenten niet mogelijk zou zijn. Voorbeeld hiervan is de 

rijenbemesting met fosfaat in pootaardappelen; dit gebeurt 

veelal met kunstmest. Samen sterk gaf ons de mogelijk-

heid om te laten zien of via dierlijke mest deze rijenbemes-

ting ook gedaan kan worden.

Uitvoering
Op percelen met een lage fosfaattoestand wordt bij 

pootaardappelen vaak een rijenbemesting met kunstmest 

fosfaat uitgevoerd tegelijkertijd met het poten van de aard-

appelen. In veel gevallen wordt hier de vloeibare meststof 

APP 11-34 voor gebruikt. In deze mestof zit 11% stikstof en 

34% fosfaat. Op het perceel waar de demonstratie is 

uitgevoerd werd door middel van APP 24 kg fosfaat 

in de rij toegediend. Om APP te vervangen is er 

een dierlijke korrelmeststof gebruikt genaamd 

groenfosfaat met een samenstelling van 4 kg 

stikstof, 12 kg fosfaat en 2 kg kali per 100 kg. 

Hier werd 200 kg per ha toegediend in de rij. 

Dat betekent dat er ook 24 kg fosfaat werd 

gebruikt. Omdat met de aardappelpootma-

chine deze korrels niet konden worden toe-

gedient werd dit gedaan door een maiszaai-

machine. Met GPS werden de aardappelen 

exact boven de korrels gepoot die door de 

maiszaaimachine waren toegediend.

Mest en 
Mineralen
Samen sterk
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Opzet
De demonstraties zijn opgezet op het bedrijf van de Mts 

Beijering in Schoonloo. De uitvoering van de demonstratie 

is soepel verlopen door de goede medewerking van de 

Mts Beijering en WECO De Hondsrug. Deze laatste heeft 

het groenfosfaat toegedient met de maiszaaimachine. De 

planning was erg belangrijk en is goed verlopen. Indien dit 

een gangbaar gebruik kan worden, dan is het aan te bevelen 

om de aardappelpootmachine aan te passen, zodat het in 1 

werkgang toegediend kan worden en er geen 2 werkgangen 

nodig zijn.

Effect
Uiteraard is er ook gekeken wat het effect was van het groen-

fosfaat ten opzichte van APP en onbehandeld. In onderstaan-

de grafiek staat het effect op de opbrengst in kilogrammen:

Kg/ha

Onbehandeld 44329

APP 41204

Groenfosfaat 42616

Hierbij moet worden opgemerkt dat de spreiding tussen de 

proefrooiingen dusdanig groot was dat hier geen betrouw-

baar verschil uit kwam.

Bij pootaardappelen is het aantal knollen dat geoogst wordt 

van groot belang. Tevens is fosfaat een voedingselement dat 

belangrijk is voor de knolzetting. Vandaar dat het aantal knol-

len dat geoogst werd ook is geteld. Hier kwam het volgende 

uit:

  Totaal aantal knollen

Onbehandeld 590777

APP 649954

Groenfosfaat 576829

Dit geeft aan dat het aantal knollen bij APP hoger is. Dit was 

betrouwbaar hoger ten opzichte van de andere twee.

Advies
Uiteraard is er meer ervaring en onderzoek nodig om uit te 

zoeken of groenfosfaat APP kan vervangen in de pootaard-

appelteelt, maar deze demonstratie geeft een eerste signaal 

dat dat niet zomaar kan. Waarschijnlijk is de beschikbaarheid 

van fosfaat uit het groenfosfaat later dan uit APP. Een aard-

appel plant heeft vroeg in het seizoen fosfaat nodig voor de 

knolzetting en als het dan niet beschikbaar is kan de plant het 

ook niet gebruiken.

Impact op de sector
De impact op de sector van de resultaten van deze demon-

stratie zal niet erg groot zijn. Tot op heden werd er ook geen 

groenfosfaat ingezet als rijenbemesting bij de pootaardap-

pelteelt. Bij deze demonstratie hebben wij de mogelijkheden 

bekeken. Het blijkt goed mogelijk te zijn om groenfosfaat toe 

te dienen, echter het resultaat lijkt minder te zijn dan dat van 

APP. Het was mooi geweest als groenfosfaat had laten zien 

APP te kunnen vervangen, want dan was het een extra moge-

lijkheid geweest voor de afzet van groenfosfaat.

Locatie MTS Beijering in Schoonloo

Betrokkenen Harm de Boer, Delphy,  h.deboer@delphy.nl

Saskia Veldman, DLV advies,  s.veldman@dlvadvies.nl
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Doel
In dit praktijknetwerk wordt gekeken naar de noodzaak, 

voor- en nadelen van het gebruik van mechanische koeling 

voor TBM pootgoed. Het blijkt namelijk dat de standaard 

methode, zijnde alles in één gekoelde cel op 3C, ten 

koste gaat van de vitaliteit van het pootgoed. Alternatieve 

methoden zijn meer rendabel en geven vitaler pootgoed. 

Uitvoering
Het laten zien van de effecten van een andere manier van 

bewaren op het vlak van vitaler pootgoed is lastig. Veld-

demonstraties tijdens het groeiseizoen zijn eigenlijk niet 

te plannen, omdat de verschillen maar even te zien zijn. 

Opbrengstdemonstraties zijn lastig omdat er veel factoren 

zijn die dit beïnvloeden. Daarom is vooral gekozen om bij 

diverse bijeenkomsten de gesprekken aan te gaan met 

de bezoekers. Ter ondersteuning van die gesprekken zijn 

voor de bijeenkomsten posters gemaakt over de vitaliteit 

en de mogelijke alternatieve bewaarmethoden. Aan de 

hand van die posters is het prima mogelijk om een ge-

sprek hierover te voeren. 

Daarnaast zijn er een aantal flitsbijeenkomsten 

geweest, waarbij vooral met telers die van plan 

zijn om te investeren in een bewaarplaats, 

de resultaten van dit praktijknetwerk zijn 

besproken. 

Tijdens de uitvoering van het project viel op 

dat ook prof. Struik van de WUR aangeeft dat 

we pootgoed te koud bewaren, waardoor 

het fysiologisch te jong is. De gevolgen hier-

van in 2019 waren een vertraagde opkomst 

en bij de oogst te veel moederknollen. 

Bewaring
Natuurlijk koelen voor 

vitaal TBM pootgoed
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Advies en aanbevelingen

Effect
Het blijkt dat de telers geen ‘natuurlijke interesse’ hebben 

voor het bewaren van pootgoed. Daarnaast is de basiskennis 

laag. Dit blijken belemmeringen te zijn voor een juiste over-

dracht. Wie niet met een investering in bewaring bezig is, is 

maar heel beperkt ontvankelijk voor de boodschap. Ook voor 

degenen die wel ontvankelijk zijn voor het onderwerp geldt 

dat de kans dat de boodschap blijft hangen niet zo groot is. 

Ook kan iemand die niet van plan is om zijn pootgoed anders 

te gaan bewaren, op dat moment niet zo veel met deze 

boodschap. 

Het gevolg is dat het aantal gesprekken wat echt een effect 

heeft beperkt is. Bij telers die voornemens waren om te in-

vesteren in een bewaring, was het effect echter wél hoog. Al 

deze telers zijn gaan nadenken over alternatieve methoden 

voor opslag van pootgoed door het gebruik van buitenlucht-

ventilatie. Voor het verder uitdragen van de boodschap is het 

van belang dat de telers ontvankelijk zijn. Dat zijn ze in elk 

geval als er over een investering wordt nagedacht. Dat is het 

beste moment om het gesprek aan te gaan. Daarnaast zou de 

boodschap in het winterseizoen regelmatig via massamedia 

terug kunnen komen, om in elk geval de beleving over het 

belang van een goede bewaring te vergroten. 

Impact op de sector
De impact op de sector van de resultaten van deze demon-

stratie zal niet erg groot zijn. De beleving en ontvankelijk-

heid van de gemiddelde teler is te laag om op dit vlak grote 

stappen te zetten. 

Locatie demonstraties Proefbedrijf ’t Kompas, Valthermond,  

H.J. Luth, Wedde

Betrokkenen Harrie Verluis, DLV advies,   h.versluis@dlvadvies.nl

Bert Huizinga,  Delphy,   b.huizinga@delphy.nl
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Doel
Het doel van dit praktijknetwerk was het versterken van 

de concurrentiekracht van de sector in het veenkoloniale 

gebied. Er was een vraag vanuit de afnemende industrie 

(Rixona) naar een langere leverperiode. Tevens was er de 

vraag wat de mogelijkheden zijn om de bewaarperiode te 

verlengen zonder het gebruik van CIPC. 

Uitvoering
Binnen het netwerk is gekeken naar een breed scala 

aan mogelijkheden om de bewaring te verbeteren en te 

verlengen. Hierbij is naar teeltoptimalisatie gekeken maar 

ook het rooien en bewaren zijn onder de loep genomen. 

Tevens is er een zoektocht naar nieuwe rassen op gang 

gezet om breder inzetbare rassen te zoeken. Dit met 

name richting de toenemende problemen met viru-

lente AM-populaties en de wratziekteproblematiek. 

Daarvoor zijn rassenvergelijkingsvelden aange-

legd. Ook is geëxperimenteerd met het gebruik 

van MH bevattende middelen tijdens de teelt 

om kieming te beperken en op die manier de 

bewaarduur te verlengen, ook het effect op 

aardappelopslag en daarmee de AM proble-

matiek is bekeken.  

Bewaring
Versterking Rixonaketen
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Advies en aanbevelingen

Opzet
• Metingen met de electronische aardappel om beschadi-

ging te beperken

• Doormeten bewaarschuren om bewaarklimaat te optima-

liseren

• Demobakken effectiviteit MH bespuitingen

• Bewaarproefjes om bewustwording over te verwachten 

verliezen te stimuleren

• Aanleggen van rassendemo/proef met daarbij geschik-

heidsonderzoek

• Veld en schuurbijeenkomsten.

Effect/advies
Uit het eerste deel van het netwerk kwam vooral naar voren 

dat de hele teelt inclusief het rooien en bewaren een belang-

rijke schakel naar sucses is. Dus het pootgoed moet goed 

zijn, de bemesting optimaal en het rooien en inschuren moet 

met minimale beschadiging gebeuren. Dit scheelt al snel 

vele procenten in opbrengst/rendement. Naast een goede 

kwaliteit, is ook het klimaat in de bewaring van groot belang. 

Vooral veel vocht/condens is daarbij een probleem. Let op 

goede calibratie van de vochtsensoren en zorg voor een 

goede afstelling van de automatisering.

In onderstaande tabel ziet u de eindopkomst na een bak-

kenpoef die is uitgevoerd. U ziet een groot verschil in effect. 

Het ras kan daarbij een kleine rol spelen. Het moment van 

toediening is echter de belangrijkste succes factor. MH moet 

worden toegepast op een vitaal gewas en 80% van de knol-

len moet minstens 35 mm zijn.

  % eindopkomst

Avarna 100

fontane 13

Novano 3

Altus 13

Altus 30

Novano 27

Seresta 43

Allure 17

Aveka 10

Allure 100

Aveka 17

Hieronder ziet u een voorbeeld van de verschillen die we 

hebben gemeten. Let vooral op de relatie tussen de mate van 

beschadiging en het verlies! Echt waard om veel aandacht 

aan te besteden.

 % 

verlies

ras Gewicht rot meel

 totaal 

verlies

Beschadigings 

index

Novano 3,3  0,8 4,9 10

Novano 4,3  0,4 5,1 9

Novano 4,8 0,4 -0,2 4,8 8

Novano 14,6 8 3,5 29,6 34

Novano 15,5 9,8 1,5 28,3 28

Novano 11 2,1 -3,2 6,7 9

Novano 6  -1,4 3,2 10

Novano  gem   11,8  

Impact op de sector
De bewustwording is goed op gang gekomen. Er is nu meer 

aandacht voor de behandelde onderwerpen. De zoektocht 

naar nieuwe rassen is nog steeds bezig. Dit is, wegens de uit-

selectie van ziektes en de daarbijhorende vraag naar nieuwe 

rassen met deze resistenties, een continu doorgaand proces.

Locatie De metingen zijn verspreid over het hele veenkoloniale gebied uitgevoerd, ook 

de demo’s en bijeenkosten waren verspreid door het gebied. De rassendemo/proef is 

uitgevoerd in Zeijen en in de omgeving van Wijster.

Betrokkenen Harm de boer,  h.deboer@delphy.nl

Bert Huizinga,  b.huizinga@delphy.nl
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Doel
Het doel was om te demonstreren hoe we de vochthuis-

houding bij pootaardappelen kunnen optimaliseren door 

druppelirrigatie. Door de druppel daar te geven waar het 

gewas het nodig heeft bereiken we een grotere efficiëntie 

van de watergift. De druppelslangen liggen daarom net 

boven de moederknol zodat de plant maximaal resultaat 

hiervan kan krijgen. Met deze toepassing kijken we of we 

de teelt kunnen vervroegen en ook de productie van de 

knollen kunnen verbeteren en homogener kunnen krijgen. 

Aanleiding hiervoor is de beperkte beschikbaarheid van 

vocht tijdens het groeiseizoen. Ook door klimaatverande-

ring moeten we zuinig zijn met water.

Uitvoering
Op een perceel achter de boerderij van de familie Beije-

ring in Schoonloo hebben we het dripperceel aangelegd. 

De driptapes zijn gelijktijdig met het aardappelpoten 

gelegd. Dit had nog wel enige aanpassing nodig 

maar uiteindelijk is het gelukt. De tape lag gemid-

deld genomen 1-2 cm bovenin de aardappelrug. 

In dit veld en ook in het praktijkperceel hebben 

we het traject kunnen volgen met sensoren 

van RMA. Naast vocht en temperatuur kon-

den we ook dit jaar stikstof en kali volgen. 

Naast watergeven hebben we ook stimulan-

ten aan het water toegevoegd voor zowel 

betere verdeling van het water als stimulans 

voor de planten. 

Vocht- 
voorziening
Vochtmanagement in de 

Veenkoloniën

A Pootgoedaardappelen

14 Eindbrochure Verder met kennis vanuit de Praktijknetwerken



Advies en aanbevelingen

Opzet
Wat betreft de opzet en de locatie was het prima voor elkaar. 

Ook de afstand tussen de driptapes is optimaal. Voor de tech-

niek van aanbrengen en verwijderen zullen we ons toch nog 

moeten verbeteren. Het vraagt enige technische aanpassin-

gen en het moet allemaal robuuster.

Effect
Het effect van druppelirrigatie bij pootaardappelen heeft 

laten zien dat je met een teeltaanpassing in combinatie met 

druppelirrigatie een homogener eindproduct krijgt. Ook het 

gebruik van stimulanten voor het water verplaatsen of vast-

houden en het stimuleren van de planten heeft laten zien dat 

er meerwaarde te halen valt.

Advies
Bij pootaardappelen is het belangrijk om de teelt aan te 

passen en daarnaast het gebruik van stimulanten verder uit 

te testen. We hebben nog te weinig meerjarige uitslagen dus 

zullen daar toch nog een paar jaar voor moeten uittrekken om 

nauwkeurige uitspraken te kunnen doen.

Impact op de sector
Het systeem is nog te kostbaar om het standaard in te zetten 

en het moet nog robuuster (minder storingsgevoelig) worden.

Locatie MTS Beijering in Schoonloo

Betrokkene Sigrid Arends, Delphy,  s.arends@delphy.nl
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Doel
Het doel was om te demonstreren hoe we de vochthuis-

houding bij zetmeelaardappelen kunnen optimaliseren 

door druppelirrigatie. Er is een vergelijk gemaakt met 

haspelen. Naast watergeven hebben we ook stimulanten 

aan de teelt toegevoegd. Effecten zijn nog niet duidelijk. 

Uitvoering
De uitvoering van dit object vond plaats op het bedrijf 

van de H.J. Luth te Wedde. De tape is met een frees in 

de grond aangebracht. De aardappelen waren toen 

gepoot. De inrichting van het dripperceel in combi-

natie met de pomp, aggregaat, zonnepaneel etc is 

in het begin van het seizoen niet goed gegaan, 

maar uiteindelijk geslaagd.

Vocht- 
voorziening
Vochtmanagement in de 

Veenkoloniën

B Zetmeelaardappelen
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Advies en aanbevelingen

Opzet
Op een perceel zetmeelaardappelen hebben we druppelirri-

gatie aangelegd waarbij we een vergelijk wilden maken met 

een standaard haspel. Daarom is een deel van een sproei-

spoor zo ingericht dat naast druppelirrigatie ook fertigatie 

uitgevoerd kon worden ter vergelijking met de toepassing 

haspel en veldspuit. De pompvoorziening was eerst niet cor-

rect en het heeft enige tijd geduurd voordat we goed konden 

irrigeren.

Effect
Tijdens de droogte was het dripperceel veel vitaler en waren 

het aantal knollen iets hoger en was de maatvoering ook gro-

ter. De aardappelen zijn pas eind oktober gerooid dus daar 

kunnen we nog geen resultaten van laten zien.

Advies
Zorg voor een practisch en betaalbaar systeem. Het perceel 

moet zo ingericht kunnen worden dat je weinig last heb van 

de slangen. Efficiënt water geven is een must. 

Impact op de sector
De insteek is als demonstratie bedoeld geweest. Het was 

alleen jammer dat het perceel wat lastig bereikbaar was voor 

de collega’s en burgers. Zien doet vaak geloven maar dat is 

dit seizoen iets minder goed uitgepakt. Wel heb je een haspel 

duidelijk zichtbaar in je perceel en druppelirrigatie is op 

afstand niet goed te zien. Dit kan naar de toekomst misschien 

wel kansen geven wat betreft rust in de horizon. Het effect op 

de uiteindelijke opbrengst is nog niet bekend.

Locatie H.J. Luth, Wedde

Betrokkene Sigrid Arends, Delphy,  s.arends@delphy.nl
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Doel
In dit praktijknetwerk wordt gekeken naar efficient water 

geven aan uien waarbij zuinig zijn met water voorop staat. 

Ook het gebruik van toevoegingen aan water voor een be-

tere opneembaarheid zijn in dit traject meegenomen. Met 

dezelfde hoeveelheid water of met minder water hetzelfde 

resultaat of een beter resultaat behalen.

Uitvoering
De uitvoering van de druppelirrigatie lag in een perceel 

rode uien van de maatschap Speelman uit 1e Exloër-

mond. Een deel van het perceel is ingericht met drup-

pelirrigatie en de rest van het perceel is voorzien 

van water met de haspel. Het systeem werd met 

solar aangestuurd. Wanneer er geen zon was 

ging het systeem dus niet aan. 

Vocht- 
voorziening
Vochtmanagement in de 

Veenkoloniën

C Uien
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Advies en aanbevelingen

Opzet
De helft van het dripperceel is ingericht met slangen in de 

grond. De andere helft van het dripperceel is ingericht met 

slangen boven op de grond. Bij het aanbrengen van de 

slangen in de grond hebben we een machine gebruikt die is 

aangepast om de slangen in de grond te trekken. Dit was een 

lastig traject. De reden van het enkele centimeters onder de 

grond aanbrengen van slangen was het voorkomen van on-

kruidontwikkeling, het voorkomen van opwaaien en mogelijk 

vermindering van het watergebruik.

Effect
Het effect dat we dit jaar in eerste instantie hebben ervaren 

is dat de slangen die in de grond lagen niet gevoelig waren 

voor weersinvloeden. De tape die op de grond lag was daar-

entegen wel kwetsbaar voor verwaaien. Ook de verdeling 

van het vocht was met de tape in de grond beter dan op de 

grond. Dit is niet direct in mm uit te leggen maar was door 

minder verdamping wel zichtbaar. Met het toevoegen van en-

kele stimulanten voor bodem en plant hopen we daarin ook 

met druppelirrigatie stappen te kunnen zetten. De resultaten 

zijn op dit moment nog niet bekend. Ook hebben we dit jaar 

met behulp van RMA sensoren naast vocht en bodemtempe-

ratuur ook de stikstof in de grond kunnen volgen. Wanneer 

de monstergegevens bekend zijn en overeenkomen met de 

metingen dan kunnen we pas conclusies trekken over het 

effect van water door irrigatie op het toedienen van meststof-

fen.

Advies
Er is meer onderzoek nodig om uit te zoeken om tot een 

goed en betaalbaar systeem te komen voor in de uien. Wan-

neer het effect van toepassingen met stimulanten voor een 

verbetering van de teelt kan zorgen dan zal druppelirrigatie 

ook snel interessant worden. Uien is immers een min of meer 

hoogsalderend gewas.

Impact op de sector
De impact op de sector van de resultaten van deze demon-

stratie zal niet erg groot zijn. De sector volgt de ontwikkelin-

gen wel en wanneer het een betaalbaar en robuust systeem 

gaat worden dan zullen er meerdere partijen mee verder 

willen gaan. 

Locatie Mts Speelman, 1e Exloërmond

Betrokkene Sigrid Arends, Delphy,  s.arends@delphy.nl
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Doel
In dit praktijknetwerk is gekeken hoe krijgen we de teelt 

van zoete aardappel met goed vochtmanagement in 

Noord-Nederland in de benen. De zoete aardappel heeft 

veel vocht nodig en is ook gevoelig voor vorst. Door 

toediening van druppelirrigatie kunnen we efficiënt water 

geven. Met de dreiging van nachtvorst kunnen we in 

combinatie met vliesdoek het gewas beschermen tegen 

nachtvorst.

Uitvoering
Voordat de stekken zijn gepland hebben we met een 

frees de druppelirrigatie in de ruggen aangelegd. 

De slangen liggen bovenin de rug en zorgen 

voor een goede afgifte aan de stekken die kort 

daarna zijn geplant.

Vocht- 
voorziening
Vochtmanagement in de 

Veenkoloniën

D Zoete bataat
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Advies en aanbevelingen

Opzet
De demonstratie is opgezet op het bedrijf van H.J. Luth in 

Wedde. De uitvoering van de demonstratie is soepel verlo-

pen door de goede medewerking van de H.J. Luth, Delphy, 

Broere en enkele geïnteresseerde burgers/kennissen van de 

H.J. Luth. Met de ervaringen van vorig jaar was het belangrijk 

dat de stekken direct aan de groei kwamen. Het water werd 

vanuit de sloot opgepompt en onder lage druk aan het gewas 

gegeven.

Effect
Uiteraard is er ook gekeken naar het effect van goed vocht-

management en de teelt van zoete bataat. De watergift was 

toereikend en goed verdeeld. Alleen de slangen waren toch 

kwetsbaar voor wild wat regelmatig voor lekkage zorgde. Wat 

betreft de teelt, daar hebben we nog wel enkele vragen over. 

Ondanks een goede inrichting van het perceel wilde de zoete 

bataat niet groeien. Pas drie weken na de langste dag begon-

nen de vitale planten te groeien. Dit is lastig en het was bij 

meerdere percelen in Noord-Nederland een probleem. Wat 

betreft de oorzaak daarover tasten we nog in het duister. 

Advies
Er is meer onderzoek nodig om uit te zoeken hoe we de 

zoete bataat in Noord-Nederland goed aan de groei krijgen. 

Wat de rol van druppelirrigatie hierin is, is essentieel, name-

lijk goede vochtvoorziening met een goede verdeling in de 

grond. Wanneer we de teelt in het voorjaar eerder kunnen 

planten dan kunnen we met druppelirrigatie het gewas be-

schermen bij nachtvorst in mei.

Impact op de sector
De impact op de sector van de resultaten van deze demon-

stratie zal niet erg groot zijn. Tot op heden werd er ook weinig 

zoete bataat in Noord-Nederland geteeld. De techniek in 

combinatie met de nieuwe teelt maakt de telers en burgers 

wel nieuwsgierig. Wanneer de teelt goed van de grond wil 

komen dan zal het voor een kleine groep telers een leuke 

aanvulling kunnen worden. Zolang er geen duidelijkheid is 

over de trage groei in de maanden mei, juni en juli dan zal dat 

nog niet zo’n vaart lopen.

Locatie H.J. Luth, Wedde

Betrokkenen Jaap Grezel, Delphy,  j.grezel@delphy.nl

Sigrid Arends, Delphy,  s.arends@delphy.nl
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Doel
In dit praktijknetwerk is het doel geweest om inzage te krij-

gen en ervaringen op te doen met verschillende soorten 

druppelslangen in pioenrozen. Van slangen die een af-

stand van 30 cm tussen de drippers hebben of 40 cm. Wat 

is het effect van een nauwere afstand op de watergiften? Is 

een nauwe afstand noodzakelijk of is 40 cm afdoende om 

water te geven in pioenrozen. Daarnaast heeft inrichting 

van het perceel voor fertigatie dit seizoen de aandacht 

gehad.

Uitvoering
Tijdens het planten van de stekken zijn de druppelslan-

gen op meerdere percelen aangelegd. Bij de teelt van 

pioenrozen heb je meerdere jaren op hetzelfde perceel 

het gewas staan en dit heeft het voordeel dat je de 

inrichting en investering over meerdere jaren kunt 

verdelen. De druppelslangen met de verschil-

lende afstanden zijn op meerdere percelen 

neergelegd. Tijdens het seizoen is er naar de 

afgifte gekeken en naar het effect van het 

vocht in de bodem. Ook is er gekeken naar 

het effect op bemesting.

Vocht- 
voorziening
Vochtmanagement in de 

Veenkoloniën

E Pioenroos
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Advies en aanbevelingen

Opzet
Wat betreft de opzet van het systeem is het vergelijk dit jaar 

goed geweest. We hadden er achteraf gezien ook nog een 

variant naast moeten hebben met een afstand van 25 cm. 

Door de extreme hitte en droogte was 30 en 40 cm te krap 

om een goede vochthuishouding te realiseren.

Om een beeld te krijgen van de vochthuishouding en het 

effect op mineralen in de grond zijn grondmonsters genomen.

Effect
Het effect van deze vergelijking is dat we de conclusie kun-

nen trekken dat het erg belangrijk is om te kijken hoe het per-

ceel is qua eigen vochtvoorziening, daarnaast de mogelijk-

heden van water uit oppervlakte water en/of bron. De eerste 

resultaten laten zien dat water ook voeding kan verdringen. 

Hier moet verder naar gekeken worden.

Advies
Er is meer onderzoek nodig en dan met name het effect 

van vocht in relatie tot mineralen voor de plant. Ook hoe en 

wanneer en hoelang we water geven is een aandachtspunt. 

Ook de techniek laat zien dat we er nog niet zijn. De aankop-

pelingspunten zijn een punt van aandacht. De waterafgifte 

in combinatie met de afstand tussen de drippers vraagt nog 

aandacht en verbetering. Blijf hierin de vochtsensoren van 

RMA goed inzetten zodat je kunt zien wat er in de grond en 

met de plant gebeurd.

Impact op de sector
De impact op de sector van de resultaten van deze demon-

stratie zal niet erg groot zijn, wel kijken veel pioentelers mee 

naar de resultaten en zijn geïnteresseerd in het systeem dat 

eerst verder praktijkklaar moet zijn. 

Locatie Meerdere percelen van P. Bergsma uit Boijl.

Betrokkene Sigrid Arends, Delphy,  s.arends@delphy.nl
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Doel
Het doel van ‘Duurzaam elektrisch beregenen’ is de de-

monstratie van de werking in de praktijk van een compleet 

systeem van duurzaam elektrisch beregenen bestaande 

uit een grondpomp (bron), ingegraven PVC-buizen en met 

zonnepanelen voor de energievoorziening en is uitgebreid 

naar verkenningen met oppervlaktewater beregening bij 

langeafstandsenergietransport. Tijdens de demonstratie 

richten wij ons op het enthousiasmeren van collega’s om 

ook te investeren in duurzame beregening, aan de hand 

van onze ervaring.

Uitvoering
Op het akkerbouwbedrijf H.J. Luth in Wedde (Veenkoloni-

en) was in 2015 al een bron geslagen vanwaar het water 

ondergronds via pvc buizen wordt getransporteerd naar 

aansluitpunten voor de haspel in het veld (zie ook: www.

innovatieveenkolonien.nl). Vanaf de haspel kan elk perceel 

op het bedrijf worden beregend, met minder bodembe-

schadiging over de lange afstanden. Jaarlijks wordt er op 

het bedrijf 2-4 keer elektrisch beregend op 36 ha, waarbij 

er 25 mm per keer wordt gegeven. 

Van het betreffende Praktijknetwerk zijn in 2015 verslagen 

gemaakt, die met name ingaan op het behoud van de bo-

demstructuur en de vermindering van de bodembeschadi-

ging door het ingraven van PVC buizen, de vermindering 

van de uitstoot van broeikasgassen en de kostenver-

gelijking met het gebruik van diesel voor de pomp. 

In 2017 zijn er zonnepanelen aangelegd op een 

dak op het zuiden, waarmee ook stroom aan 

het elektriciteitsnet wordt geleverd – en van 

wordt afgenomen als dat nodig is. De opzet 

was, dat het (gesaldeerde) stroomverbruik 

ongeveer gelijk is aan de opgewekte hoe-

veelheid. Daarmee is het systeem compleet 

duurzaam. De grondpomp kan op afstand 

worden aan- en uitgezet via een applicatie op 

de smartphone.

De opstelling van het systeem als boerenwerk-

demonstratie was doorlopend zichbaar gedurende 

de zomers tijdens de projectuitvoering, waarbij er 

regelmatig is beregend. Er zijn in elke zomer diverse 

flitsbijeenkomsten gehouden met geïnteresseerden om de 

ervaringen te bespreken.

Vocht- 
voorziening
Duurzaam elektrisch 

beregenen

foto: Monica Commandeur
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Advies en aanbevelingen

Advies
Het systeem met de grondpomp werkt goed en betrouwbaar. 

De ingegraven buizen hinderen de veldwerkzaamheden niet 

en hebben minder effect op de bodem dan systemen met 

slangen of buizen, die bovenop de bodem worden gelegd. Bij 

nader inzien zijn de aansluitpunten voor de haspel in het veld 

niet helemaal op de juiste plek gemaakt. Dat luistert kennelijk 

nogal nauw. Het op afstand aan- en uitzetten van de pomp is 

een groot gemak. 

Het gebruik van een grondwaterbron kan beperkend zijn 

bij zeer lage grondwaterstand. Soms is het echter de enige 

mogelijkheid vanwege verbod op het gebruik van oppervlak-

tewater i.v.m. bruinrot. Bij gebruik van oppervlaktewater is 

het soms noodzakelijk dat de stroomvoorziening over lange 

afstand moet worden gerealiseerd.

De (gesaldeerde) energievoorziening met de zonnepanelen 

blijkt aan de krappe kant, vanwege de noodzaak tot veel 

beregenen gedurende de droge zomer. Overdag is er sprake 

van pieklevering, die de stroomafnemer kan belasten. Er 

wordt overwogen om extra zonnepanelen te plaatsen gericht 

naar het westen om meer spreiding over de dag te krijgen in 

de energieopwekking.

Opmerkingen
Er is tevens gedemonstreerd met een duurzaam systeem van 

beregenen met oppervlaktewater. Daarbij is het gebruik van 

een speciale stroomkabel verkend, die is ontwikkeld om de 

energie over lange afstanden te transporteren. Het blijkt dat 

de collega’s die overwegen om zelf ook te investeren in een 

soortgelijk systeem van duurzame energievoorziening graag 

meerdere keren langskomen met hun vragen, alsvorens hun 

beslissingen te nemen over hun eigen systeem van zonnecol-

lectoren en waterbenutting.

Aanbevelingen
Duurzaam elektrisch beregenen kan zowel interessant zijn 

voor individuele bedrijven als voor samenwerking tussen 

naast elkaar liggende bedrijven. In dit duurzame systeem is er 

geen verkenning gedaan naar de mogelijkheid van toedie-

ning van meststoffen tijdens de beregening. Dat zou een 

interessante aanvulling kunnen zijn.

In dit duurzame systeem ontbreekt nog de beslissingshulp 

over de beregening op basis van bijv. een beregeningssig-

naal (smartphone-app), of een rechtstreeks bodemvocht-

metingssysteem. Het wordt aanbevolen om de aanvullende 

investering in die innovatie te overwegen. 

Impact op de sector
Gedurende de projectperiode zijn er twee bedrijven geweest 

die rechtstreeks naar aanleiding van de demonstraties op 

dit bedrijf hebben geïnvesteerd in een soortgelijk duurzaam 

beregeningssysteem op hun eigen bedrijf. Daarnaast is dit 

bedrijf in bespreking met een buurman om samen in een 

soortgelijk systeem te investeren, dat de akkers van hen 

beiden kan beregenen die wat verder weg liggen.

Van de impact op de sector wordt veel verwacht; zowel van 

het navolgen van de investering in de duurzame energievoor-

ziening m.b.v. zonnepanelen, als van de combinatie van het 

gebruik van een grondwaterpomp en ingegraven PVC-buizen 

voor het beregeningssysteem, waardoor de bodem wordt 

ontzien. De mogelijkheid van energietransport over lange 

afstanden via dunnere kabels dan voorheen geeft bovendien 

extra flexibiliteit in het gebruik met zowel grond- als opper-

vlaktewater. 

Locatie H.J. Luth te Wedde 

Betrokkene H.J. Luth,   luth@weddermarke.nl
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Doel
Het doel van dit praktijknetwerk is om het dieselverbruik voor 

percelen op afstand omlaag te brengen. Om dit doel te behalen 

wordt het dieselverbruik van de diverse maatregelen die men 

hiervoor kan nemen met elkaar vergeleken. Dit dieselverbruik 

wordt uitgedrukt in kosten. Met de kennis van nu wordt daar-

naast gekeken naar bespaarde tijd en voordelen voor verkeers-

druk en verkeersveiligheid.

In beeld kan worden gebracht hoe de tijdsbesteding van de 

ondernemer op een dag of week is en hoe dit met praktische 

aanpassing in activiteiten efficiënter kan worden. In relatie tot 

verkeersdruk in de omgeving, tijd- en dieselbesparing wordt 

ook de relatie tot bouwlandplanning en kavelruil meegenomen. 

Daarnaast wordt gekeken naar veiligheid op- en rondom het erf 

in relatie tot werkverkeer maar eventueel ook koeverkeer.

Uitvoering
De afgelopen jaren is vooral focus gelegd op een efficiën-

tere bouwlandplanning en goede beweiding van de koeien. 

Afgelopen twee à drie jaar is vanuit beleid maar ook vanuit de 

zuivelsector steeds meer focus gelegd en gestimuleerd op 

kringlooplandbouw en mineralenefficiëntie. 

In juli 2019 is in dit kader een regionale demonstratie uitge-

voerd in Beilen. Deze middag is van enkele aanwezigen in 

beeld gebracht hoeveel uren weidegang zij toepassen op 

hun bedrijf. De verschillende werkwijzen van weiden 

geeft een mooie discussie over wat er goed of mis kan 

gaan wanneer men beweiding goed wil uitvoeren. 

Bemestingsplan en beweidingssysteem staan 

hierbij centraal. Ap van der Bas en Albert-Jan Bos 

hebben deze middag een introductie gegeven 

over Nieuw Nederlands Weiden.  

Nieuw Nederlands Weiden wordt gezien als 

de oplossing voor melkveehouders die meer 

vers gras willen omzetten naar melk maar niet 

veel tijd willen besteden aan weiden. Met Nieuw 

Nederlands Weiden combineer je een hogere vers 

grasopname met een goede melkproductie. Het 

systeem is overzichtelijk voor melkveehouder en koe, 

omdat voor beiden, elke dag, duidelijk is waar ze aan toe 

zijn. De middag is afgesloten met een FarmWalk waarbij 

onder begeleiding door het weiland is gelopen om de kwaliteit 

van de graszode en bodemconditie te leren beoordelen en is 

gesproken over het grasaanbod dat in het weiland aanwezig is. 

Duurzame 
energie
Minder toeren
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Advies en aanbevelingen

Het grasaanbod is bepalend voor de beweidingsduur. Het 

consequent doorvoeren van een beweidingssysteem is 

bepalend voor het succes van de beweiding. In veel gevallen 

is de beweidingsduur langer dan nodig is voor het grasaan-

bod. Een gevolg hiervan is dat melkveehouders vastlopen in 

het beweidingssysteem door te weinig hergroei van het gras. 

Daarnaast vindt verspilling van mineralen plaats door een 

overschot aan weidemest omdat de dieren er langer lopen 

dan nodig. 

Met NNW beweiden is een groot deel van het huiskavel goed 

te beweiden en hoeft er minder gemaaid te worden. Het kan 

toegepast worden op alle melkveebedrijven, zeker als zij be-

weiden op de huiskavel. Door de huiskavel hiervoor goed te 

benutten met dit systeem is beweiding de efficiënste manier 

om vers gras goed te benutten.

Impact op de sector
De resultaten van dit onderwerp, kunnen goed bijdragen aan 

het verbeteren van het stikstof- en fosfaatbodemoverschot in 

de regio. Zowel voor bodem, dier en ondernemer levert het 

hiermee bewust bezig zijn bouwlandefficiëntie en bewei-

dingsvoordelen op.

Locatie Beilen

Betrokkenen Ap van der Bas, DLV Advies,  a.vanderbas@dlvadvies.nl

Albert-Jan Bos, DLV Advies,  a.bos@dlvadvies.nl
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Doel
Het doel van het project Veenbronnen is kennis verspreiden 

over het verduurzamen van het energieverbruik. Dit richt zich 

hoofdzakelijk op het hergebruik van warmte, het regionaal 

opwekken en afnemen van stroom en samenwerking met 

andere sectoren. 

Uitvoering
Landelijk wordt het opwekken van duurzame energie, het be-

sparen van energie en hergebruik van warmte gestimuleerd. 

Een constante stimulering hiervan wordt bewerkstelligd door 

regelmatige openstelling van SDE+ subsidie. 

Er zijn veel ondernemers die al duurzame energie toepassen 

op hun bedrijf, ook in de Veenkoloniën. Diverse bedrijven 

hebben geïnvesteerd in zonnepanelen voor eigen verbruik 

met een kleinzakelijke aansluiting. Wat we in de gesprekken 

merken is dat ondernemers wel verder willen investeren 

in accu-opslag, warmteopslag, warmteterugwinning en/of 

kleinschalige windenergie (15 meter ashoogte). Echter stuiten 

ze hier snel op drie mogelijke knelpunten: bepaalde tech-

nieken moeten nog verder ontwikkeld worden, het inves-

teringsbedrag is nog te hoog (of subsidie te laag) of de 

infrastructuur van de netbeheerder is niet toereikend 

genoeg. Dit laatste geeft plaatselijk problemen voor 

het terugleveren van energie aan het energienet. 

In de toekomst kan accu- of warmteopslag hierin 

een belangrijke rol spelen.

Windenergie is interessant omdat het een 

constantere opwekking heeft dan zonne-ener-

gie. De veenkoloniën zijn een relatief windrijke 

regio. De provincie Drenthe stimuleert deze 

ontwikkeling van kleinschalige windenergie 

binnen het bouwblok ook door middel van 

subsidie onder strenge voorwaarden. 

Duurzame 
energie
Veenbronnen
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Advies en aanbevelingen

Een combinatie van windenergie en zonne-energie op het 

bedrijf realiseren is een technisch advies. Nachtopwekking 

en dagopwekking + SDE-beschikking welke je kan benutten. 

Voor windenergie kan klein zakelijk klant blijven. Zonne-ener-

gie kan je op een grootzakelijke aansluiting realiseren. Dit 

is interessant voor bedrijven in de Veenkoloniën die willen 

investeren in duurzame energie met een redelijk dakopper-

vlak vanaf 1.000 vierkante meter. 

De vraag naar kennisdeling over duurzame energie in de 

breedste zin is bedrijfsspecifiek en vaak een eenmalige in-

vestering van een akkerbouwer of veehouder. Dit blijkt in de 

praktijk ook een belemmering te zijn voor kennisoverdracht 

op een andere wijze dan individuele of kleine groepsgesprek-

ken. Tijdens bredere voorlichting wordt informatie al snel te 

algemeen waar ondernemers niet naar blijven luisteren. Of de 

informatie is snel te specialistisch als er dieper op een casus 

wordt ingegaan. Vanuit de actualiteit is er wel een ‘natuurlij-

ke interesse’ en het onderwerp is ergens al een ‘algemeen 

goed’, maar vooral als het rendement oplevert op het eigen 

bedrijf zijn de ondernemers aangehaakt. 

Impact op de sector
Het effect is dat agrariers minder energiebelasting gaan 

betalen. Het draagt bij aan de duurzame energie-opgave in 

de regio welke komende jaren gerealiseerd gaat worden. De 

mate van kennisoverdracht via een praktijknetwerk is echter 

beperkt omdat het onderwerp een bedrijfsspecifieke aanpak 

vraagt.

Locatie H.J. Luth, Wedde 

Betrokkene Stijn Haarhuis, DLV Advies,  s.haarhuis@dlvadvies.nl 
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Doel
Het doel van Samen de helft minder spuiten (sms) is het 

breed stimuleren van nieuwe precisietechnieken, zoals 

GPS-gestuurd rijpaden uitzetten (en zaaien / bemesten), rijen-

spuiten en cameragestuurd schoffelen. 

Uitvoering
Van het betreffende Praktijknetwerk (zie ook: www.innovatie-

veenkolonien.nl) zijn in 2014 en 2015 verslagen gemaakt, die 

ingaan op de voordelen van rijenspuiten als zodanig en de 

ontwikkeling en afstelling van de verbrede, GPS-gestuurde 

rijenspuit. Vanaf 2015 is de focus gericht op de planmatige 

aanpak van de opeenvolging van de werkzaamheden in de 

suikerbietenteelt gedurende het seizoen: machines controle-

ren (incl. GPS-afstelling), rijpaden uitzetten, zaaien, rijenspui-

ten en schoffelen. Ook de kosten van rijenspuiten (met schof-

felen/ aanaarden) t.o.v. volveldsspuiten kregen aandacht.

Tijdens de uitvoering van het project ‘Verder met kennis van-

uit de praktijknetwerken!’ heeft jaarlijks een training plaatsge-

vonden in de afstelling van de GPS-apparatuur op de trekker 

om daarmee te komen tot het uitzetten van rechte rijpaden 

als start voor de seizoenswerkzaamheden.

Tijdens de demonstraties en vele flitsbijeenkomsten bij 

akkerbouwers in de Veenkoloniën zijn er allerlei incidentele 

veldverkenningen uitgevoerd, zoals het rijenspuiten en/

of schoffelen op verschillende grondsoorten, onder 

extra droge of juist extra natte omstandigheden en 

schoffelen met cameragestuurde gewasherken-

ning in de schemering; het vroeg, of juist niet 

vroeg cameragestuurd schoffelen; het schof-

felen voor en/of juist na het rijenspuiten, en/

of allebei; het rijenspuiten met ‘de helft’ en/of 

met ‘de helft van de helft’van de geadviseerde 

herbiciden; het monitoren van de kwaliteit van 

de oogst na het laten staan van grote onkrui-

den (m.n. kamille); het werken met extra brede 

rijsporen (over een rij heen) bij het camerage-

stuurd schoffelen; en het al dan niet gebruiken 

van de vingerwieders bij het cameragestuurd 

schoffelen.

Daarnaast zijn er meerdere scenarioverkenningen gedaan 

met oogstresultaat- en kostenvergelijking tussen (alleen) vol-

veldspuiten, dan wel dit geheel of gedeeltelijk te vervangen 

door cameragestuurd schoffelen (biologisch) of een combina-

tie van rijenspuiten en schoffelen (geïntegreerde teelt).

Precisie-
landbouw
Samen de helft minder 

spuiten

foto: Monica Commandeur

30 Eindbrochure Verder met kennis vanuit de Praktijknetwerken



Advies en aanbevelingen

Advies
Om vrijwel alle denkbare redenen en m.n. ook voor het 

behoud van de kwaliteit van de bodem is het belangrijk 

dat akkerbouwers een systematisch plan maken voor hun 

seizoenswerkzaamheden in de teelt van suikerbieten (en 

aardappel- en andere teelten) en zorgen voor rechte rijspo-

ren. Bovendien is tijdig afspraken maken met de loonwerker 

belangrijk als zij gebruik willen maken van zijn diensten, 

bijvoorbeeld voor GPS-gestuurd zaaien, rijenspuiten en/of 

cameragestuurd schoffelen.

Voor de meeste akkerbouwers is een investering in een 

GPS-gestuurde rijenspuit weinig zinvol. Het in gebruik nemen 

van het werktuig vergt veel afstelling en het werktuig wordt 

relatief weinig gebruikt. Dit is typisch een werktuig voor een 

loonwerker. Loonwerkers zouden daarom gestimuleerd moe-

ten worden om (GPS-gestuurde) rijenspuiten aan te schaffen 

om hun diensten daarmee te verbreden.

Het uitvoeren van schoffelwerk luistert vrij nauw: er kan het 

best vroeg mee worden begonnen, zodat er eenmaal vóór 

en eenmaal na het rijenspuiten wordt geschoffeld. Tweemaal 

rijenspuiten (na 2 à 3 maal volveldsspuiten) is meestal vol-

doende. Als de akkerbouwer het rijenspuiten (en het schoffe-

len) door de loonwerker wil laten doen, dan is het belangrijk 

om van tevoren een goede planning te bespreken, zodat de 

loonwerker zijn werk daarop aansluitend kan indelen.

Voor biologidsche akkerbouwers is de eigen aanschaf van 

een (cameragestuurd) schoffeltuig een goede overweging, 

omdat er veel vaker moet worden geschoffeld dan in de geïn-

tegreerde en gangbare teelt en omdat het moment van schof-

felen telkens vrij nauw luistert. Cameragestuurd schoffelen 

moet vooral rustig beginnen om snel fouten in de afstelling te 

herstellen.

Opmerkingen
In tegenstelling tot de mechanische onderdelen is de voor-

jaarsvoorbereiding van de GPS-afstelling van trekkers en 

landbouwwerktuigen geen klus die akkerbouwers eenvoudig 

in hun eentje kunnen uitvoeren. Er blijken (nog) vaak onvoor-

ziene complicaties. Het jaarlijks aan het eind van de winter 

organiseren van een GPS-afsteldag met een groep collega’s 

(al dan niet als training onder leiding van een GPS-expert) 

wordt aanbevolen.

Bij akkerbouwers die geen goede seizoensplanning hebben 

gemaakt en/of het zaaien met een ander GPS-systeem (of 

zonder GPS) hebben gedaan, is de loonwerker al gauw zo’n 

20 minuten (of meer) extra kwijt bij het begin van de werk-

zaamheden om de werktuigen goed af te stellen. Dit geldt 

zowel voor het rijenspuiten als voor het cameragestuurde 

schoffelen. Door de camerasturing direct op het gewas 

kunnen soms kleine afwijkingen in de GPS-afstelling op de 

trekker worden gecorrigeerd.

Aanbeveling
In geen enkele scenarioverkenning blijkt doorgaan met vol-

veldsspuiten (m.b.v. eigen werktuigen) er beter uit te komen 

dan (via ingehuurd loonwerk) het rijenspuiten en/of schoffe-

len; noch voor wat betreft de gewaskwaliteit, noch voor wat 

betreft de kosten. Bovendien levert rijenspuiten een aanzien-

lijke besparing op (‘de helft’) van het middelengebruik. Het is 

dus altijd aan te bevelen.

Het blijkt dat akkerbouwers die overwegen om de loonwerker 

te laten langskomen voor rijenspuiten en/of cameragestuurd 

schoffelen graag meerdere keren een velddemonstratie 

willen zien, o.a. ter bevestiging van hun overtuiging, dat zij de 

juiste beslissing hebben genomen.

Impact op de sector
Door de voortdurend stijgende kosten van herbiciden en de 

beperkende regelgeving voor het gebruik (en de maatschap-

pelijke weerstand ertegen) zullen technieken voor rechte 

sporen, rijenspuiten en cameragestuurd schoffelen een ster-

ke vlucht nemen. Vooralsnog is het werken met bijv. drones 

nog niet ver genoeg gevorderd om een alternatief te bieden.

Locatie Diverse locaties in de Veenkoloniën

Betrokkene H.J. Luth,  luth@weddermarke.nl
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Doel
Het doel van het praktijknetwerk was telers duidelijk te 

maken dat met slim gebruik van bestaande technieken er 

efficienter te werken is met mineralen. Dit kan oa. door mine-

ralen in de vorm van kunstmest of mest toe te dienen onder 

de teeltrij van gewassen en door gebruikt te maken van GPS. 

Dit voorkomt ook vervluchtiging van de stikstof doordat het 

direct in de grond wordt ingebracht. Gedurende de looptijd 

van het project is dit toegepast in wintertarwe en zetmeel-

aardappelen.

Uitvoering
De techniek in de demovelden in aardappelen had als basis 

om tijdens de grondbewerking via GPS de vloeibare stikstof 

op rijen te spuiten tijdens de grondbewerking met een spit-

machine precies op de plaats waar de aardappelrug tijdens 

het aardappelpoten via GPS midden boven geplaatst wordt. 

De aardappelplant heeft de stikstof dan verhoudingsgewijs 

dicht bij de wortels en de aardappelrug beschermt de 

stikstof enigzins tegen uitspoelen. In alle demo’s door 

de jaren is het object waar de stikstof op deze manier 

op rijen gespoten is een zichtbaar effect geweest 

op het groen blijven van de aardappelen aan het 

eind van de teelt. 

Ook bij wintertarwe is de stikstof rechtstreeks 

bij de wortels gebracht. Hiertoe werd het 

traditioneel toedienen van de stikstof via NTS 

met een spuitmachine met speciale kunst-

mestdoppen vergeleken met het inbrengen 

van de stikstof bij de wortel via een spaakwie-

linjecteur. Ook hier was bij een gelijke stikstofgift 

de innovatieve methode altijd duidelijk zichtbaar 

door een veel groener gewas. 

Precisie-
landbouw
Rechte sporen

Advies en aanbevelingen

Opzet
De demonstraties zijn opgezet op het vernieuwingsbedrijf Op 

de Es te Zeijen, op het bedrijf van H.J. Luth te Wedde en bij 

Mts Zikken te Exloo. De uitvoering van de demonstraties is 

soepel verlopen door de goede medewerking van de MCV 

Valthermond/ Landbouwbedrijf Homan Free te Valthermond. 

De methode van toepassen bij aardappelen is bedacht door 

laatstgenoemde bedrijven. Wel is het afstemmen van de GPS 

bij gebruik van verschillende tractoren een aandachtspunt 

omdat er zeer precies gewerkt moet worden. Naar aanleiding 
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van deze demo’s zijn er ook telers die bemestingskouters op 

de pootmachine gebouwd hebben en zo wel de voordelen 

hebben maar een deel van de nadelen kwijt zijn. 

In wintertarwe zijn de objecten met de spaakwielinjecteur 

aangelegd dooor loonwerker Joldersma uit Smilde. De 

objecten met de traditionele bemesting door respectievelijk 

maatschap Emmens te Zeijen en mts Zikken te Exloo.

Effect
Uiteraard is ook gekeken wat het effect was van het onder de 

rijen bemesten ten opzichte van volvelds bij aardappelen. Dit 

is over meerdere jaren bekeken en eigenlijk was de uitkomst 

altijd gelijk. De objecten hebben steeds in verschillende 

zetmeelrassen gelegen maar het effect op het veldgewicht 

kan ook doorgetrokken naar consumptie is onze overtuiging 

en naar groenfosfaat ten opzichte van APP en onbehandeld. 

In onderstaande grafiek staat het effect op de opbrengst in 

kilogrammen:

Veldgewicht Zetmeelopbrengst

Stikstof volvelds 100 100

Stikstof op rijen 104 106

Naast dit voordeel in opbrengst zijn er nog wat practische 

voordelen van het systeem. Met dit systeem is er geen enkele 

verspilling door overlap bij het bemesten. Ook wordt de be-

mesting exact afgestemd op het gepote ras, omdat het bemes-

ten tijdens het poten gebeurd. Conclusie van het geheel is dat 

er precies gewerkt kan worden en er een hogere opbrengst 

te realiseren is met een normale stikstofgift. Experimenten met 

lagere giften hebben geen voordelen laten zien.

Bij wintertarwe gaf de eerste twee jaren het injecteren van de 

stikstof (Anasol) met de spaakwiel injecteur een veel forser 

gewas, maar een beduidend lagere opbrengst. In deze beide 

(droge) jaren was water erg beperkend voor de tarwe op-

brengst. De veronderstelling is dat de extra gewasontwikkeling 

er voor gezorgd heeft dat er minder water beschikbaar was voor 

de korrelvulling. Ook voor de aansluitend geteelde groenbe-

mester was in de spaakwiel objecten nog duidelijk meer stikstof 

beschikbaar. Hierna is er bij injectie 30% van de stikstofgift 

afgehaald. Er was nog een klein verschil te zien na injectie in 

de gewaskleur, maar de algehele conclusie was dat dezelfde 

opbrengst gehaald kan worden met 30% minder stikstof. 

Verder bespaart het systeem arbeid doordat alles in één gift 

gegeven wordt. Tevens is Anasol goedkoper, maar moet het 

loonwerk of de aanschaf van de machine nog wel verrekend 

worden. Nadeel is dat de werkbreedte van de spaakwielbe-

mester 12 meter is en er door het gewas gereden moet wor-

den. Dit stelt ook eisen aan de bereidbaarheid van de grond 

bij het toedienen. Tevens kan er opnieuw onkruid geactiveerd 

worden door de spaakwiel injecteur en moet het gewas niet 

te groot zijn.

Advies
Met de investering in de techniek om stikstof in rijen toe te 

dienen is duidelijk financieel rendement te halen. Dit zowel 

in veldopbrengst als zetmeel opbrengst. De benodigdheden 

voor de toepassing zijn inmiddels bij meerdere mechanisatie-

bedrijven te koop. 

Vooral voor bedrijven met een bouwplan waar het gebruik van 

stikstof ivm de regelgeving een probleem is, kan de spaak-

wielinjecteur bij wintergranen een echte aanwinst zijn. In de 

overige gevallen is het areaal wintergraan en de prijs van de 

spaakwielinjecteur doorslaggevend voor het rendement.

Impact op de sector
Een deel van de bedrijven heeft deze techniek opgepakt en 

werkt er al meerdere jaren mee. Een deel werkt in twee fasen 

en een ander deel heeft kouters op de pootmachine laten 

bouwen. Naarmate de aardappelprijs stijgt wordt het systeem 

steeds aantrekkelijker. Het zou dus eigenlijk nog breder op-

gepakt kunnen worden door de praktijk. 

De injectie van stikstof in wintergranen is feitelijk een erg 

duurzame methode. Bij verscherpte stikstofwetgeving of 

hogere stikstofprijzen wordt het systeem aantrekkelijker. Voor 

bedrijven waar stikstof nu een knelpunt is, daar is dit een 

goede optie. 

Locatie Vernieuwingsbedrijf Op de Es, H.J. Luth te Wedde, Mts Zikken te Exloo

Betrokkenen Roelof Naber, Delphy,  r.naber@delphy.nl
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Doel
Het doel van Integraal Knaagdier Management met Kerkuilen 

is de brede bewustwording, dat de beheersing van knaagdie-

ren met en zonder biociden niet in één omgeving samen-

gaan. Om de beheersing zonder biociden succesvol te laten 

zijn (m.b.v. roofvogels, zoals kerkuilen), moet er ondersteuning 

zijn vanuit de buurt en moeten de vervolgproblemen worden 

aangepakt die gezondheidsrisico’s inhouden, zoals bijv. de 

vervuiling die de vogels veroorzaken.

Uitvoering
De aanvangssituatie was, dat op de betreffende locatie de 

akkerbouwer al eerder had gepoogd om de buurtintegratie te 

bevorderen, door een stukje land in te zaaien met zonnebloe-

men – en er in de nazomer een bordje bij te zetten: ‘gratis 

plukken’. Dat had hem lokale bekendheid opgeleverd.

In een van de schuren van het bedrijf bestond al enige 

jaren een bewoond kerkuilennest. Doordat de uilen via de 

schuur naar buiten moesten vliegen, zorgde dit voor veel 

vervuiling. Onder begeleiding van een deskundige van de 

kerkuilenwerkgroep is ervoor gezorgd dat de uilen via een 

andere uitweg (een kapot raampje) konden uitvliegen. 

In aanvulling daarop zijn er telkens bijeenkomsten 

georganiseerd als de uilen jongen hadden en is er 

bij demonstraties en evenementen voorlichting 

gegeven over de voordelen van roofvogels en 

andere biocidenvrije methoden van knaagdier-

beheersing. De nadruk in de voorlichting lag bij 

het feit, dat niet alleen de betreffende boer(en), 

maar ook de buren biocidenvrije methoden 

moeten gebruiken, anders worden de roofdie-

ren via hun voedsel vergiftigd.

Daarnaast is de akkerbouwer (ook buiten de 

subsidieaanvraag) doorgegaan met het betrek-

ken van de buurt bij zijn activiteiten via biodiver-

siteitsinitiatieven, zoals gewasdiversificatie, het hier 

en daar laten staan van onkruid, randenbeheer en een 

nieuwe actie ‘zonnebloemen: gratis plukken’.

Bio-
diversiteit
Integraal Knaagdier 

Management IKM met 

kerkuilen

foto: Monica Commandeur
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Advies en aanbevelingen

Advies
De traditionele studieclub of voorlichtingsbijeenkomst leent 

zich niet goed voor een discussie over het onderwerp. 

Veeleer is het een onderwerp dat meegenomen kan worden 

in het kader van een breder (landbouw-)evenement. Dan blijkt 

de belangstelling van boeren aanzienlijk toe te nemen.

Plaagdierbeheersing krijgt in toenemende mate belangstel-

ling, o.a. wegens de recente uitbraken van ernstige plaage-

pidemieën, zoals de eikenprocessierups en de woelmuis. 

Beheersing met en zonder biociden kunnen echter niet in 

één omgeving samengaan. Voor de biocidenvrije benade-

ring is een gebiedsgerichte probleemaanpak nodig. Dit is 

bij uitstek een onderwerp dan boeren en buren gezamenlijk 

zouden moeten aanpakken. In de praktijk goed leent het zich 

goed voor versterking van bewustwording, biodiversiteit en 

buurtintegratie.

Jonge dieren trekken belangstelling: als de kerkuilen jongen 

hebben blijkt er veel animo als de lokale expert een bijeen-

komst organiseert in het kader van het controleren en ringen 

van de jongen. Zo’n gelegenheid blijkt ook geschikt om inte-

graal plaagdiermanagement in een bredere context te bespre-

ken, waarbij niet alleen de milieuwinst maar ook het schoon-

maken van de nestomgeving en de gezondheidsrisico’s door 

besmetting van de gewasssen kan worden behandeld.

Opmerkingen 
De buurtintegratie-activiteiten m.b.t. gewasdiversificatie en 

kruidenrandenbeheer, alsmede de gratisplukkenaktie vallen 

buiten het kader van dit project.

Aanbevelingen
Biodiversiteit bevorderen is een goede manier voor boe-

ren om met hun buren (en de burgers) in contact te komen. 

Daarvan zou veel meer strategisch/ programmatisch gebruik 

gemaakt kunnen worden om de kloof te dichten tussen de 

verschillende opvattingen over gewenst landgebruik.

Behalve de plaagdieren die traditioneel op het erf voorkomen 

(zoals vliegen en andere insecten, ratten en muizen), blijken 

er steeds meer plaagepidemieën op te treden (zoals woel-

muizen). Dit vraagt om een meer integrale en programmati-

sche aandacht voor het onderwerp.

Impact op de sector
Door de demonstraties en voorlichting is de belangstelling 

voor versterking van de biodiversiteit vergroot. De positieve 

contacten met de buurt ervaren de boeren ook als waarde-

rend voor de sector. Naar aanleiding van deze ervaringen zijn 

er in de buurt nog enkele uilenkasten gemaakt en valpalen 

voor valken neergezet. 

Locatie H.J. Luth, Wedde 

Betrokkene H.J. Luth,  luth@weddermarke.nl
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door de uitvoerders en de akkerbouwers in de Veenkoloniën.
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