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PROEFLOCATIE WUR  
OPEN TEELTEN ’T KOMPAS

Experimenten met mengteelten  
granen/veldbonen/erwten en rasssen-

mengsels granen

W. HUIJING
Westdorp

• Groenbemester, mengsels vs enkelvoudige 
• Wintervoedselveld en randeffect
• BASF mengsel onder bomenkant

• NKG (en vaste tand i.p.v. spitten)
• Organische mest

• Vogelvriendelijk graan, rijafstand 25 cm

MTS VAN DER PLOEG-RISPENS 
Kollumerpomp

• Ruige sloot en bloemenstrook
• Groenbemester in de winter laten  
staan vs ploegen

• Effect vaste dierlijke mest vs KAS
• Schoffelen i.p.v. spuiten

• Schoffelen i.c.m. rijenspuit
• Extra EOS aanvoeren

• Bokashi
• Stro verhakselen

• Sporenelementen 
• Vaste mest

PROEFBOERDERIJ  
SPNA EBELSHEERD

Experimenten met mengteelten  
granen/veldbonen/erwten en rasssen-

mengsels granen

MTS ELEVELD-HINGSTMAN
Hooghalen

• Mengsel tarwe/veldboon
•Slootkantbeheer, bloemenrand, poel,  
keverbank, wintervoedselveldje

• Mycorrhiza
• Groenbemestermengsels

• NKG
• Ruime vruchtwisseling

• Stro verhakseld

KLOPPENBURG AKKERBOUW 
Munnekezijl

• Ruige sloot en bloemenstrook
• Groenbemesters zo lang mogelijk laten 
staan; vernietiging jan/feb of kort voor het 

bieten zaaien
• Rassenmengsels suikerbieten

• Ruime vruchtwisseling
• Lichtere machines ter voorkoming  

bodemverdichting
• Bokashi 

• NKG
• Vaste mest
• Stro hakselen

• Inzet sporenelementen

P.H. MULDER 
Muntendam

• Bodemleven: mycorrhiza en bacteriën
• NKG en lage bodembelasting
• Vaste stalmest / plantaardige mest,  

minder kunstmest
• Stro verhakselen

• Strokenteelt vs monocultuur
• Tarwemengsel

• Groenbemester (mengsel);  
’s winters laten staan

• Akkerrandeffect, bloemenranden,  
wintervoedsel
• Natuurlijke plaagbestrijding

MTS NOORDHOFF 
Bellingwolde 

• Vergelijking ploegen / schijveneg /  
ecoploeg
• Waterschapsdijkbeheer

• Trap-crops 
• Vergelijkingen gewascombinaties  

kool-graan en kool-bloeiend gewas.
• Bloemenmengsels

• Groenbemester
• Biologisch 

• Strokenteelt 

MTS VAN ‘T WESTEINDE 
Nieuweschans

• Slootkantbeheer en randbeheer
• KG en NKG
• Kunstmest vervangen door dierlijke mest

• Groenbemester ingezaaid en stroken  
open gelaten

In het kader van het POP3-project ‘Innoveren naar duurzame en 

natuurinclusieve noordelijke bouwplannen’ (looptijd tot eind 2022) werken 

zeven akkerbouwers in Noord-Nederland samen met Delphy, WUR, RUG en 

BASF om natuurinclusieve landbouw verder vorm te geven. 

Op praktijkbedrijven passen ondernemers diverse maatregelen toe. Het 

effect van die maatregelen op de biodiversiteit en het gewas (ziekten en 

plagen, natuurlijke vijanden, opbrengst) wordt gemonitord.

 


