
De aspergeteelt in Nederland 
Anno 2020 staat de meer dan 3000 ha asperge voor het 

grootste deel aangeplant op uitspoelingsgevoelige zandgrond. 

De teelt concentreert zich in Noord-Brabant en vooral Lim-

burg met nog enkele bedrijven in de rest van het land.

Lange wortels
Asperges staan gemiddeld een jaar of tien op het veld. In het 

jaar van aanplant wordt niet geoogst om de plant te laten 

aanslaan en het wortelstelsel te laten ontwikkelen. Die wortels 

kunnen meer dan een meter diep komen en kunnen tot wel 5 

meter lang worden. Dit gegeven is belangrijk bij het begrip uit-

spoeling. Het betekent dat, ondanks de uitspoelingsgevoelige 

grond, er toch een behoorlijke benutting van voedingsstoffen 

te verwachten is door het grote bereik van het wortelstelsel. 

Daarbij komt ook nog het feit dat een asperge geen hoge 

stikstofbehoefte heeft. De eerste twee jaar op het veld rond 

de 120 kg stikstof, daarna kan de teelt met veel minder toe 

vanwege de al genoemde capaciteit van de wortels.

Project Perceelemissies
In het project Perceelemissies is gekeken naar het effect van 

diverse langzaam werkende meststoffen en bodemverbete-

raars op o.a. uitspoeling.. Deze hebben naast elkaar gelegen 

in een vergelijkende demo die al enkele jaren liep vanuit een 

ander project (gestart in 2017). Toegepast zijn producten van 

PHC, Mivena, Ekompany, Carbon Gold, Crehumus, Olmix en 

DCM. Alle jaren is gemeten aan stikstof op meerdere dieptes, 

zijn plantsapana lyses genomen, is gekeken naar het bodemle-

ven met een HWC analyse en zijn suikermetingen gedaan om 

het produc tiepotentiaal te voorspellen. De demo loopt nog 

door in 2021.
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Emissie
Zonder hier een tabellen- en getallenbrij te tonen kan tot op 

heden geconcludeerd worden dat met welk product je ook 

werkt er weinig verschil gemeten wordt. Ook de opbrengsten 

lopen niet ver uit elkaar. Verklaringen hiervoor zijn:

• de hoeveelheid champost en compost die al voor de teelt 

diep zijn ingewerkt en lang naleveren

• het grote bereik en opnamecapaciteit van de wortels

• de droge zomers die we de laatste jaren hebben, met 

neerslagtekorten

Druppelirrigatie
Telers werken ook steeds meer met druppelirrigatie wat ook 

uitspoeling van meststoffen voorkomt. Met een haspel ineens 

een grote hoeveelheid water op het land brengen zou meer 

uitspoeling en afspoeling van meststoffen kunnen veroorzaken 

dan gericht met een druppelslang werken.

Perceelemissie asperge
Al met al kunnen we concluderen dat het met de uitspoeling in 

de aspergeteelt erg meevalt. Het zorgen voor een goed gewas, 

groeiend op diep doorwortelbare grond en voorzien van vol-

doende organische stof zal hieraan zeker bijdragen.

Asperges
• Asperges hebben een lage stikstofbehoefte ten opzichte van veel andere 

gewassen

• Asperges hebben een groot wortelvolume en wortelen diep

• De gemeten stikstofniveaus, gemeten in december op 60-90 bij de  

diverse toegepaste producten zitten tussen 20 en 40 kg stikstof.
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