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1. Introductie 

De Nederlandse akkerbouw staat, net als de veehouderij, voor een grote uitdaging. Een veelheid van 
aspecten vraagt om actie. Klimaatverandering, vermindering van beschikbare 
gewasbeschermingsmiddelen, verzilting, Kaderrichtlijn Water, beleid richting Kringlooplandbouw, de 
gewenste eiwittransitie en olietransitie, gebruik van dierlijke mest, maatschappelijk wensen richting 
biodiversiteit en landschap: allemaal roepen ze vragen op hoe de akkerbouw van de toekomst er uit 
zal zien. 

Kringlooplandbouw 

Minister Schouten heeft een beleidslijn uitgezet richting kringlooplandbouw (Landbouw, natuur en 
voedsel: waardevol en verbonden. Schouten, 2018). Verminderen van input, minimaliseren van 
verliezen en versterken van biodiversiteit zijn onderliggende doelen of middelen. Van Ittersum 
(Circularity in agricultural production, 2018) geeft de hoofdlijnen van de door te voeren 
veranderingen in het landbouwsysteem van Nederland. Voor de gangbare akkerbouw zijn inmiddels 
vele mechanismen (technieken, maatregelen) benoemd om invulling te geven aan wat samengevat 
kan worden als ‘duurzaam’. Het pakket van te nemen maatregelen zal ingrijpend zijn, zowel op het 
niveau van het individuele agrarische bedrijf als op de keten voorafgaand aan en volgend op de 
feitelijke productie. De verwachting is dat het tot een stijging van de kosten zal leiden (Realisatieplan 
Visie LNV, Schouten, juni 2019). Daar staat tegenover dat bij ongewijzigde praktijk de verwachting 
breed gedragen wordt dat het saldo zal afnemen, onder andere wegens afnemende bodemkwaliteit. 
Voor een aantal maatregelen op het akkerbouwbedrijf vond en vindt onderzoek plaats naar 
inpasbaarheid en effectiviteit zoals op de WUR onderzoekslocaties Vredepeel en Proeftuin Agro-
ecologie in Lelystad. Onderzoek van alle mogelijke interacties daartussen is echter onmogelijk. 
Monitoring op systeemniveau is dan de weg naar verder inzicht. De inpasbaarheid en acceptatie van 
zo’n akkerbouw van de toekomst zal afhangen van wat er uiteindelijk binnen het te ontwikkelen 
bedrijfssysteem mogelijk is en het prijskaartje dat daar aan hangt, nog afgezien van de vraag wie 
voor dat prijskaartje op gaat draaien. 

Systeemontwikkeling: Boerderij van de Toekomst; AgriFuture 

De systeembenadering is opgepakt door WPR en heeft geresulteerd in de start van “Boerderij van de 
Toekomst op de Broekemahoeve in Lelystad. Op dat zelfde moment heeft SPNA de prospectus 
‘AgriFuture’ geschreven (https://www.spna.nl/downloads/8788-AgriFuture_Prospectus_1901925-07-
W01-S2.pdf#zoom=100) met als doel om een impuls te geven aan een systeemonderzoek voor de 
akkerbouw van de toekomst voor de Noordelijk klei. Dit zal, gezien de regionale verschillen en 
specifieke randvoorwaarden, geen kopie zijn van wat in Lelystad ontwikkeld wordt. Wel kan gebruik 
worden gemaakt van de ervaring die is opgedaan bij het ontwerpen van de Boerderij van de 
Toekomst in Lelystad. Dat is precies wat gebeurd is in de ‘Ontwerptafel AgriFuture’, het 
ontwerpproject waarvan dit verslag het resultaat is. 

De ‘Boerderij van de Toekomst’ kan zich ontwikkelen tot een platform voor vergelijkbare initiatieven 
buiten de fysieke BvdT Lelystad. Proefboerderij Kollumerwaard van SPNA wordt met AgriFuture het 
tweede bedrijf onder die paraplu in oprichting. 

De rapportage van het ontwerpproces van Boerderij van de Toekomst 
(https://edepot.wur.nl/520716)  is zeer gedegen en uitgebreid geworden. In dit AgriFuture ontwerp 
maken we gebruik van die kennis en ervaring, en gaan mede daardoor met grotere stappen af op het 
doel: een reëel ontwerp dat aan vergaande doelen tegemoet komt. 
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Doelen 

Het algemene doel van AgriFuture is om in een praktijksituatie een akkerbouw systeem te 
ontwikkelen dat aan verregaande klimaat-, milieu- en biodiversiteitseisen voldoet op basis van op dit 
moment al beschikbare kennis en techniek, met uitzicht op verdere verbetering of verfijning met 
toekomstige technieken (robotisering, precisielandbouw). Daarbij zijn niet de actuele economische 
verhoudingen als randvoorwaarde gehanteerd. Na afloop zal duidelijk zijn of er meerkosten aan 
verbonden zijn, en in welke grootteorde die dan zullen liggen. 

Voor het ontwerp zijn de volgende doelen als richtpunten aangehouden, met als referentie de 
huidige ‘gemiddelde’ akkerbouw: 

 30% reductie mineralen-input 
 90% reductie gewasbeschermingsmiddelen 
 90% reductie chemische onkruidbestrijdingsmiddelen 
 30% reductie van directe en indirecte energie-input 
 200% groei bovengrondse biodiversiteit 
 100% groei bodem biodiversiteit 
 Mineralen input 90% kringloop en regionaal 
 Jaarlijks 1500 kg/ha extra CO2 vastlegging 

Bij het ontwerp van het bemestingsplan is gebruik gemaakt van de App Ndicea. Daarbij is gekeken 
naar de tweede cyclus van acht jaar om aanloopinterferenties te vermijden en een duidelijker beeld 
te krijgen van de prestaties op termijn. 

Het ontwerp is dus uitdrukkelijk zoals het op termijn er uit zou kunnen zien. In dit rapport wordt niet 
ingegaan op wat er te doen staat om van de huidige situatie te komen tot de volledige uitvoering van 
het ontwerp. Dat zal deels stapsgewijs plaats gaan vinden, en het plan hiervoor zal de komende tijd 
ontwikkeld worden. 

Leeswijzer 

In de hierna volgende hoofdstsukken worden stap voor stap de verschillende aspecten behandeld die 
voor het ontwerp aan de orde zijn. 

Waar relevant worden de doelen voor dat aspect (verder) gespecificeerd. Vaak wordt gereflecteerd 
op de gemaakte keuzes om het gewenste doel te bereiken; dat is nooit uitputtend. 

De achtergronden bij de afwegingen die gemaakt zijn komen grotendeels overeen met wat in het 
ontwerprapport van Boerderij van de Toekomst gedocumenteerd is. Dat wordt hier niet herhaald. 
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2. Schets van perceel en grond 
2.1. Perceelkeuze 

Voor AgriFuture heeft SPNA één perceel binnen het gangbare bedrijfsdeel op het oog. Dat is perceel 
4 (Figuur 1) De belangrijkste reden daarvoor is de beste situering voor communicatie over 
AgriFuture: perceel 4 is zichtbaar vanaf zowel de Hooge Zuidwal als de Willem van der Ploegweg, en 
het is te voet bereikbaar vanaf het erf waar groepen ontvangen kunnen worden. 

 

 

Figuur 1 Plattegrond van het bedrijf 

Rood begrensd: 6 percelen van 13 - 14  ha onder gangbare akkerbouw, inclusief erf 

Rode vlak: perceel 4, afmeting 360 m x 396 m = 14,25 hectare. 

Blauw begrensd: 9 percelen van rond 4,8 ha onder biologische akkerbouw 

Groen begrensd: 1 perceel (onderverdeeld in zes veldjes van 0,8 ha) biologisch “Planty Organic”.  

Van noord-west (Planty Organic) naar zuid-oost (perceel gangbaar 1, met erf) is er een toenemend 
gehalte organische stof (van 1,8% naar >3,6%) en van kleigehalte (van 11% naar 20%). 

 

2.2. Bodemeigenschappen 

Het gaat om een kalkrijke zware zavel (20% lutum). Voor een recente grondanalyse: zie bijlage 1. 

Bodemanalyses van Eurofins tonen een verloop in organische stof gehalte 

 2013: 4,0% 
 2017: 3,6% 
 2019: 2,5% 
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Dit is een zeer sterke daling, zelfs indien meegewogen wordt dat het gaat om relatief recent (50 jaar 
geleden) in ontginning genomen kweldergrond. Dit is zeker niet representatief voor de regio. 

Als deze getallen kloppen zou het een extreme daling van 
het organische stof gehalte inhouden. Modellering met 
Ndicea laat wel een daling zien, maar niet zo sterk ( 

 

Figuur 2). Najaar 2020 wordt opnieuw 
bemonsterd. 

 

 

Figuur 2 Verloop organische stof 0-30 cm van perceel 4 volgens Ndicea modellering. 

Het perceel is regelmatig onderzocht vrij van AM bevonden in 2010, 2011, 2014 en 2017. Er zijn 
verder visueel geen aaltjesproblemen gesignaleerd. 

De vruchtvolgorde op dit perceel van de afgelopen jaren staat hieronder. Pootaardappel zit in een 
rotatieschema van 1:4 . 

 2016 Suikerbiet 
 2017 Wintertarwe + groenbemester 
 2018 Pootaardappel 
 2019 Zaaiui 
 2020 Suikerbiet 
 2021 Wintertarwe 

De bemesting van de afgelopen jaren bestaat uit meest kunstmest, en soms rundvee dunne mest, 
vaste geitenmest, compost. 

Het perceel is aan drie zijden omsloten door afwateringssloten. Er is drainage op 12 meter afstand en 
90 cm diepte, afwaterend naar zowel zuidwest (linker helft) als noordoost (rechter helft, richting 
Hooge Zuidwal). 

De uitgangspositie van dit perceel voor een langjarige systeemontwikkeling is gunstig, met twee 
kanttekeningen: bodem organische stof en hydrologie. 

Het organische stof gehalte lijkt de afgelopen zes jaar zeer sterk te zijn gedaald. Een daling na de 
ontginning en in gebruik name als landbouwgrond 50 jaar geleden kan verwacht worden. De mate 
van daling die de metingen lijken aan te tonen is echter wel heel sterk. Het is de vraag of er in 2021 al 
een zekere stabilisatie zou optreden of dat de daling zich nog voort zou zetten. November 2020 
wordt opnieuw bemonsterd.  

Met het oog op klimaatverandering moet de hydrologische uitgangssituatie optimaal zijn wat betreft 
afwatering, waterberging en vlakligging. Dat lijkt nu niet het geval. De drainage is aan renovatie toe. 
Dit zal in 2021 ter hand worden genomen, voorafgaand aan de start van AgriFuture. Bij de 
afwegingen die nog plaats zullen gaan vinden zal breder gekeken worden dan naar drainage alleen. 
Ingrepen dienen gericht te zijn op verbetering van de hele kavel, niet alleen dit perceel. Daarbij 
komen aspecten aan de orde zoals tegengaan van verzilting, opties voor beregening, peil gestuurde 
drainage, creëren zoetwaterlens etc.  
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3. Ecologische infrastructuur 
3.1.  Algemeen 

Landschappelijke elementen blijken essentieel te zijn voor de ondersteuning van de functionele 
(agro) biodiversiteit op het bedrijf. Als deze habitatelementen niet aanwezig zijn, blijft de algehele 
biodiversiteit achter, ongeacht het beheer gericht op de functionele biodiversiteit, zo blijkt uit een 
recente internationale studie. Er is een grote hoeveelheid verschillende landschappelijke elementen: 
bermen, bosjes, bronnen, dijken, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, 
perceelbegroeiingen, sloten, struwelen, poelen, veedrinkputten en waterlopen. 
Landschapselementen maken deel uit van biodiversiteit. Landschapselementen kunnen bestaan uit 
soorten of levensgemeenschappen (bijv. bomen, hagen of perceelbegroeiingen) die ook onderdeel 
zijn van de biodiversiteit. Landschapselementen hebben vaak ook een cultuurhistorische waarde. 
(Koopmans, Erisman, Zanen, & Luske, 2017) 

Functionele (agro)biodiversiteit bevorderen alleen is niet voldoende, daar hoort ook de 
landschappelijke diversiteit en de inrichting binnen het gebied (EHS, brongebieden) bij. Daarom 
onderscheiden we vier niveaus van biodiversiteit die onderling samenhangen. (Erisman, van Eekeren, 
& Cuijpers, 2014) 

• Functionele agrobiodiversiteit: de kringloop op het bedrijf (bodem, gewas, mest, bedrijf) als basis 
voor onder- en bovengrondse biodiversiteit, watermanagement, koolstofvastlegging, 
nutriëntengebruik, etc. De intensiteit van een bedrijf bepaalt in belangrijke mate of kringlopen 
gesloten worden op het bedrijf.    

• Landschappelijke diversiteit op het bedrijf: invloed van de fysieke omgeving (heggen, hagen, 
slootkanten, akkerranden, bosschages, waterpeil, etc.), ondersteunend aan de functionele 
agrobiodiversiteit.  

• Specifieke soorten beheer en management (maaien, bemestingssoort, techniek en tijdstip, etc. 
voor behoud van specifieke soorten (weidevogels, grauwe kiekendief, …).    

• Brongebieden en verbindingszones (landschap): afstemming in een gebied (EHS, beheer, 
uitwisseling natte en droge gebieden, focus op regionale biodiversiteit, etc.). 

Alle vier de niveaus zijn belangrijk en zouden waar mogelijk te dienen te worden geïntegreerd. Gezien het feit dat er al wordt 
gewerkt met strokenteelt, bouwplan verruiming, NKG, etc. Zullen hier alleen de extra biodiversiteitsimpulsen worden weer 
gegeven zoals weergegeven met de groene pijlen in  

 

Figuur 3.  
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Figuur 3 Onderdelen die mogelijkheden bieden voor een biodiverse akkerbouw. Dawson en Selin Norén, 2020 

 

3.2. Verbinden van landschapselementen 

Het verbinden van biodiverse elementen met elkaar en op die manier het creëren van een 
samenhangend ecologische infrastructuur op landschapsschaal is belangrijk voor de verspreiding en 
migratie van soorten. Bij plaatsing van deze elementen moeten de afstanden tussen de elementen 
afgestemd worden op de verspreidingscapaciteit van soorten en getracht worden om zo veel 
mogelijke verbindingen te maken. 
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Figuur 4 Ecologische verbindingen 

Het meest voor de hand liggend is om het perceel én het bedrijf te gaan verbinden met het 
natuurgebied ten westen (Lauwersmeergebied) en noordoosten (Reitdiep) van het proefperceel 
(gele lijnen). Dit zijn beide brongebieden voor diverse soorten, op deze manier kan er gemakkelijke 
uitwisseling plaatsvinden.  Er zijn verschillende opties om dit te realiseren (Dwason & Selin Norén, 
2020).   
 

- Gevarieerde meerjarige akkerranden  
Akkerranden zijn gewoonlijk langs de perceelsgrenzen gesitueerd en vormen een netwerk met 
relatief onverstoorde en permanent aanwezige leefgebieden voor biodiversiteit. Voor deze 
maatregel zijn meerdere keuzes mogelijk; droge of natte elementen, eenjarige of meerjarige, en 
kruidachtige of houtige elementen. Daarnaast kunnen de doelen en functies verschillen, 
bijvoorbeeld; bufferen tegen emissies, bevordering van biodiversiteit in het algemeen, of 
specifiek bevorderen van groepen flora of fauna, zoals bestuivers, landbouwvogels of 
functionele biodiversiteit. Het doel bepaalt uiteindelijk het beheer, de vorm en de breedte van de 
akkerranden. Meerjarige opstanden zijn nodig om tot een grotere diversiteit te komen.  
De gele verbindingszones liggen al langs de natuurlijke randen van de percelen en zijn daarom 
relatief eenvoudig inpasbaar als verbindingszone. Om het zo gevarieerd mogelijk te maken kan 
gedacht worden aan een mix van grassen, kruiden, houtige opstand en een enkele boom.  
 

- Natuurvriendelijke blauwe elementen met gefaseerd beheer  
Het aanleggen van poelen (Figuur 5), moeraselementen en natuurvriendelijke oevers met een 
minder steil talud en de aanleg van bufferstroken zijn van grote waarde voor biodiversiteit. Het 
gevarieerde leefgebied dat ontstaat is aantrekkelijk voor insecten, kikkers, padden, zoogdieren 
en vissen. Goed ingerichte blauwe elementen in het landschap dragen ook bij aan 
plaagbestrijding en het zuiveren van de waterkwaliteit. Onderhoud moet minimaal blijven en 
wordt bij voorkeur laat en gefaseerd uitgevoerd i.c.m. verschraling. Op het proefveld (oosthoek) 
ligt al een verbreding van de sloot, dit is uitermate geschikt om hier een brongebied van te maken. 
Hierbij wordt de verbreding om gevormd tot een poel met semipermanente opstand. In de andere 
hoek (zuidhoek) wordt een vergelijkbare poel met semipermanente opstand gecreëerd.    

- Binnenveldse elementen 
Aangezien de ecologische verbindingen zich vaak aan de randen bevinden is er binnen het perceel 
vaak weinig biodiversiteit te vinden. Het werken met biodiversiteitsstroken op het perceel met 
regelmatige afstand van elkaar kan de verbinding vormen tussen de meerjarige randen. De 
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binnenveldse biodiversiteitsstroken kunnen zowel éénjarig als meerjarig zijn of een afwisseling 
daarvan.  
 

- Specifieke soortengroepen ondersteunen 
Specifieke soortgroepen kunnen worden ondersteund in verschillende levensfases door het 
toepassen van gerichte maatregelen, zoals: 
• open schuren voor de boerenzwaluw 
• nestkasten plaatsen voor vogels, incl. roofvogels  
• vogelakkers met nestbeheer, graan en wintervoedsel  
• takken- en steenhopen voor zoogdieren en amfibieën 
• insectenhotels en andere faciliteiten voor vliegende insecten en bestuivers 
• wilde flora inzaaien 
 

Combineren van de elementen 
Het is zeer goed mogelijk om de verschillende elementen te combineren en zo tot het ultieme 
ecologisch model te komen voor de akkerbouw. Voor de proeflocatie van Agrifuture is het voor de 
hand liggend de sloten als basis te gebruiken. Vlak het talud af, zorg voor gefaseerd maaibeheer 
aansluitend aan deze vlakke taluds wordt de uitgebreide biodiversiteitsstrook aangelegd. Deze zou 
opgedeeld kunnen worden in 2 delen. 1) permanente kruidachtige/houtige opstanden direct langs de 
watergang 2) kruiden- en bloemrijke grasstroken. Beide zouden bijvoorbeeld 3 meter breed kunnen 
zijn. De beide poelen worden uitgegraven zoals geschikt voor amfibieën en dienen een doorsnee te 
hebben van <20m, dan vragen ze het minste onderhoud (Van Leeningen, 2018).  

De poel in de oosthoek ligt dicht bij het erf en zorg 
daarmee ook voor de verbinding met het erf en de 
daarbij horende specifieke soorten. Het is dan ook 
van belang om aanpassingen te doen op het erf ter 
bevordering van de biodiversiteit. De brede sloot 
voor het erf speelt daarbij een belangrijke rol. 

Een mogelijkheid die zich voordoet is om te 
experimenteren met agroforestry op de halve 
hectare die ten noordwesten van het erf ligt. Hier 
zouden 4 gewasstroken van 9,6m kunnen worden 
gepositioneerd samen met 3 stroken bomen 
(walnoot, hazelnoot, etc) van 2,5m breed met gras 
ondergroei. Dit stukje agroforestry versterkt de 
verbinding met het Agrifuture perceel, de poel en 
het erf. In Figuur 6  een schets.  

 

 

 

 

 

 

Figuur 6 Inpassing Agroforestry  

Figuur 5 Voorbeeld van een poel         
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4. Grondbewerking en mechanisatie 

Doel: grondbewerking staat naast de traditionele functies van structuurwerking, zaaibedbereiding en 
onkruidbeheersing ten dienste van vermindering energie input, verbetering bodemleven functies en 
verbetering bewortelingsmogelijkheden. De laatste twee staan weer ten dienste van gezondheid van 
bodem en plant en verbeterde toegang tot nutriënten en water. 

4.1. Teelt op in het seizoen onbereden bedden 

Vanuit het oogpunt van structuurbehoud, verminderde ondergrondverdichting en verbeterde 
nutriëntenbenutting wordt gekozen voor onbereden beddenteelt 3,20 meter met in het groeiseizoen 
vaste rijpaden. De bedden en dus de rijpaden liggen elk jaar op de zelfde plaats (GPS) maar 
oogstwerkzaamheden vinden in eerste instantie nog niet of niet volledig plaats vanaf de rijpaden. Er 
wordt gestreefd naar minder en minder diepe grondbewerking dan tot nu toe gebruikelijk was. De 
hiervoor benodigde mechanisatie is al aanwezig. In verband met de permanente rijpaden kan 
eventueel ondiep ploegen alleen plaatsvinden met een speciale voorloze ploeg die in ontwikkeling is. 
Een alternatief daarvoor zou ondiep spitten kunnen zijn. De term niet-kerende grondbewerking NKG 
dekt deze benadering het beste, maar incidenteel ondiep ploegen wordt dus niet op voorhand 
uitgesloten. 

Toekomstbeeld: lichtere mechanisatie dan de huidige; oogstwerkzaamheden óók vanaf vaste 
rijpaden waarmee de bedden definitief onbereden zullen worden; autonome robots voor diverse 
activiteiten. 

4.2. Strokenteelt 

Er gaat gewerkt worden met stroken van 9,6 meter breed (drie bedden van 3,20 m). Dit is een 
compromis tussen enerzijds smalle stroken (1 of 2 bedden) met verwacht voordeel van veel 
gewasovergangen (zoals een rem op ziekten en plagen) en verwacht nadeel van die zelfde 
overgangen (mogelijk negatieve onderlinge invloed), en brede stroken ( tot 33 meter: werkbreedte 
van de aanwezige spuitmachine). Door deze keuze kan de aanwezige mechanisatie deels gebruikt 
worden. In ieder geval voor (gerichte) gewasbescherming en beregening zal aangepaste 
mechanisatie nodig zijn. 

Toekomstbeeld: optie voor ondiep kerende grondbewerking (met name in verband met 
onkruidbeheersing) die de bedden intact houdt. 

Reflectie 

Een verbeterde bodemstructuur en gelaagdheid kan misschien ook bereikt worden door een 
ontwikkeling richting lichtere mechanisatie. Via veredeling en hightech ziekte- en plaagbeheersing 
zou misschien ook (een deel van) de gewenste reductie in gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
bereikt kunnen worden. Dat zijn echter strategieën die niet nu toegepast kunnen worden maar 
mogelijk wel binnen betrekkelijk korte tijd verder ontwikkeld kunnen zijn. Dan is inzet in AgriFuture 
zeker aan de orde.  
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5. Gewassenkeuze en vruchtvolgorde 
5.1. Gewassenkeuze 

Doel: de gewassenkeuze is gebaseerd op 

 Wat er nu vaak in de regio verbouwd wordt 
 Daarmee samenhangend: het grote belang van pootgoedteelt 
 Uitbreiding in verband met eiwittransitie 
 Uitbreiding in verband met olietransitie 
 Uitbreiding in verband met eigen stikstofbinding 
 Uitbreiding in verband met mogelijke relatie met veehouderij 

 

Gewassen:      Toelichting: 

1 en 2 Pootaardappel     Traditioneel, prominente plaats. 

3 Rode biet Alternatief voor suikerbiet. Opteren voor 
vroege oogst i.v.m. mogelijkheid voor 
groenbemester. 

4 Zaaiui   Traditioneel.  

5 Wintertarwe / veldboon  Mengteelt van tarwe en veldboon. N-binding, 
eiwittransitie. Menselijke consumptie; 
eventueel voor krachtvoer. 

6 Gras/klaver/luzerne 1,5 jaar  Als de veehouderij van de toekomst behoefte 
heeft aan stikstofrijk ruwvoer. Bevordering 
bodemvruchtbaarheid op de akker. N-
binding. Ook inzetbaar als maaimeststof. 

7 Mosterd Oliegewas. Regionale afzet 

8 Lupine (wit) Eiwittransitie, menselijke consumptie 

 

Reflectie 

Er worden hier concrete gewassen voorgesteld. Het kan ook iets abstracter bekeken worden in de zin 
van gewasgroepen met vergelijkbare eigenschappen. De luzerne uit de gras/klaver/luzerne kan 
achterwege blijven als dat het risico op sclerotinia te veel verhoogt. Rode biet kan vervangen worden 
door suikerbiet, mosterd kan in principe vervangen worden door koolzaad. Voor lupine zou, net als 
bij tarwe/veldboon, gekozen kunnen worden voor een mengteelt met een graan. 
Wintertarwe/Veldboon kan vervangen worden door de zomervariant, met een groenbemester na ui 
als voorvrucht. Dat levert wel een ander type mengteelt op: winterveldboon kan sterk vertakken en 
komt veel hoger, zomerveldboon doet dat niet, en dus verandert de onderlinge positie t.o.v. de 
tarwe.  

5.2. Vruchtvolgorde 

Doel: bodemgezondheid (aaltjes / schimmels), optimalisatie stikstofoverdracht over de winter, zo 
veel mogelijk groen in de winter, afwisseling van maaivrucht en rooivrucht als basisprincipe van een 
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multifunctionele vruchtwisseling, praktische opeenvolging in verband met bodemstructuur, onkruid 
en nutriëntenbeschikbaarheid. 

 

 

 

Gewas nummer 

1  Pootaardappel 

2,3,4 Gras/klaver/luzerne 

5 Zaaiui 

6,7 Wintertarwe/Veldboon; 8 Groenbemestermengsel zonder vlinderbloemige component 

9 Pootaardappel; 10 Groenbemestermengsel met vlinderbloemige component 

11 Mosterd; 12 Groenbemestermengsel met vlinderbloemige component 

13 Rode biet; 14 Groenbemestermengsel zonder vlinderbloemige component 

15 Lupine; 16 Groenbemestermengsel zonder vlinderbloemige component 

Binnen deze vruchtwisseling en met aannames wat betreft zaaidatums, oogstdatums en 
inwerkmoment van groenbemesters (gestandaardiseerd op 15 februari) komt dit neer op: 

 Alle winters groen waarvan twee winters gras/klaver/luzerne, een wintertarwe/veldboon en 
vijf groenbemesters; 

 82% van de tijd groen (in werkelijkheid iets minder omdat niet direct na zaaien of poten het 
veld bedekt is. 

Gras/klaver/luzerne wordt ingezaaid na pootgoedteelt vanuit de verwachting dat dat vroeg genoeg in 
het jaar plaats kan vinden. De ui is na de grasklaver geplaatst met name vanwege de stikstofbehoefte 
en de wenst voor een fijn zaaibed. Hier is het inwerken van de gras/klaver/luzerne een 
aandachtspunt, met name vanwege de grascomponent. De tarwe/veldboon behoeft weinig 
additionele N uit mest vanwege de plaats in de vruchtwisseling en de eigen N-binding. In de jaren 5 
t/m 7 komt de N-voorziening relatief voor een groot deel uit bodem en meststoffen, naast de 
groenbemester voorvrucht. 

 

5.3. Lokalisering in ruimte en tijd 

Een van de basisprincipes van de multifunctionele vruchtwisseling is dat een gewas in het 
opvolgende jaar niet op het naastliggende veld of in dit geval de naastliggende strook komt te liggen. 
Het verspringt in de ruimte vanuit fytosanitaire motieven. Bij een achtjarige vruchtwisseling met 
pootgoedteelt 1:4 is dat echter onverenigbaar met de jaarlijkse afwisseling van maaivrucht en 
rooivrucht, zie Figuur 8. Daarin is de opeenvolging in de tijd (temporeel) leidend geweest over die 
van de ruimtelijke locatie. Indien dat losgelaten zou worden is er meer keuze in ruimtelijke plaatsing. 

Figuur 7 Vruchtvolgorde 

Jaar            1                  2                 3                  4                  5                   6                7                   8 
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Figuur 8 Lokalisering van de gewassen in ruimte (y-as)  en tijd (x-as). De lichtgroene stroken zijn permanente 
groen/bloemstroken, zie hoofdstuk ecologische infrastructuur en volgende paragraaf. 

De pootaardappelstrook in het volgende jaar is slechts één strook versprongen t.o.v. het voorgaande 
jaar als gevolg van de keuze ‘opvolging in de tijd’ als primair doel. De risico’s voor overdracht van 
bovengrondse of ondergrondse ziekten of plagen van aardappel worden hierdoor mogelijk vergroot. 
Wel is het zo dat de pootgoedteelt in de tijd opgevolgd wordt door óf gras/klaver/luzerne óf een 
groenbemester, dus in de tijd bezien is er wel degelijk sprake van een ‘gat’ tussen de twee teelten. 
De risico’ s van overdracht van ziekten en plagen op deze plekken worden klein geacht maar zullen 
extra worden gemonitord. Alle andere gewassen hebben juist een relatief grote afstand tussen de 
stroken van hetzelfde gewas in het voorgaande jaar. 

 

5.4. Stroken en ecologische inrichting van het perceel 

Uitgangspunten 

 Akkerranden benutten voor landschapselementen en ecologische infrastructuur 
 Binnen het perceel vaste bloemrijke overjarige stroken. 

Op basis van de huidige kennis kunnen de stroken binnen het perceel volstaan met 1,5 meter 
breedte en wordt verondersteld dat de ecologische impact tot 20 meter reikt en dan 
verwaarloosbaar wordt (Albrecht et al, 2020). Met dat uitgangspunt kunnen deze bloemrijke stroken 
dus niet verder dan 40 meter onderlinge afstand hebben. De perceelindeling is dan zoals in Figuur 9. 

Van de beschikbare oppervlakte is in dit ontwerp 91% direct voor productie beschikbaar. Van de 
overige 9% is 5% wendakker, permanent groen, ecologisch nuttig maar niet heel boeiend, en 4% 
‘functionele biodiversiteit’. De wendakker is onvermijdelijk verbonden aan het gekozen systeem van 
vaste bedden. De verwachting is dat de ‘verloren’ productieve oppervlakte zich terugverdient door 
verbeterde groeiomstandigheden in de bedden. 

  

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Jaar 8

Strook 1 Pa Gr/Kl/Luz Ui Wtarwe/Veldb Pa Mosterd Rode biet Lupine
Strook 2 Wtarwe/Veldb Pa Mosterd Rode biet Lupine Pa Gr/Kl/Luz Ui
Strook 3 Rode biet Lupine Pa Gr/Kl/Luz Ui Wtarwe/Veldb Pa Mosterd
Strook 4 Gr/Kl/Luz Ui Wtarwe/Veldb Pa Mosterd Rode biet Lupine Pa

Strook 5 Pa Mosterd Rode biet Lupine Pa Gr/Kl/Luz Ui Wtarwe/Veldb
Strook 6 Lupine Pa Gr/Kl/Luz Ui Wtarwe/Veldb Pa Mosterd Rode biet
Strook 7 Ui Wtarwe/Veldb Pa Mosterd Rode biet Lupine Pa Gr/Kl/Luz
Strook 8 Mosterd Rode biet Lupine Pa Gr/Kl/Luz Ui Wtarwe/Veldb Pa
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Figuur 9 Perceelindeling 

 

De gewasstroken zijn 9,6 meter (3 bedden). Na iedere 4 stroken (dus 4 gewassen) ligt een 
permanente bloemrijke groenstrook van 1,5 meter. De opgaande permanente groene zone aan de 
noord-west zijde is onderdeel van de landschappelijke verbindingszone tussen natuurgebied en 
Reitdiep. Er is ruimte voor 5 x 8 gewasstroken, dus de vruchtvolgorde herhaalt zich vijf keer. Door de 
ligging van de bloemstroken na iedere vier gewasstroken kan alsnog gekozen worden voor 
gewascombinaties van vier of twee gewassen in plaats van de nu voorgestelde acht. 

 

 

 

 

 

 

  

v.d. Ploeg weg
slootkant Hooge
sloot Zuidwal
slootkant
opgaande permanente begroeiing 2 meter
wendakker 9 meter Noord

Gewasstrook # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Bloemstrook # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Slootkant
Sloot Locatie Erf
Opgaande permanente begroeiing poel
Verharde weg
Wendakker
Permanente bloemrijke stroken
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6. Bemesting 
6.1. Randvoorwaarden gerelateerd aan de doelen 

Voor het opstellen van het bemestingsplan zijn de volgende richtlijnen gehanteerd: 

Mineralenbalans: 

1. P2O5 0-10 kg onvermijdbaar verlies (op termijn naar 0). Fosfaat in compost en evt Bokashi 
wordt volledig meegeteld 

2. K2O 20-40 kg onvermijdbaar verlies 
3. N-huishouding dusdanig dat ten minste aan KRW norm voldaan wordt. Inschatting via 

Ndicea. 
4. EOS aanvoer minimaal 3000 kg ha-1 jaar-1  
5. 21 kg N-depositie per jaar 
6. Verregaande plantenvoeding (N) vanuit bodemprocessen, dus kleine aanvoer vanuit N-

kunstmest 

Keuze meststoffen: 

7. Dierlijke mest (RDM) naar rato van wat terug verwacht mag worden bij levering van 11 ton 
d.s. grasklaver per hectare (oppervlak ongeveer 13 ha (netto perceel)gedeeld door 8 aantal 
gewassen in bouwplan) = 1,625 ha 

8. Retourstromen uit de maatschappij naar rato van geleverde producten minus onvermijdbaar 
verlies. Bij gebrek aan volledige retourstroom (rioolslib etc): gft-compost of bokashi uit nabij 
natuurgebied. Compost van hoge kwaliteit: relatief hoog o.s. gehalte, relatief lage C/N 
verhouding, goed gerijpt. 

9. In geval van selectieve P-aanvoer: struviet. 
10. N-aanvoer uit leguminosen: gewas (zie vruchtwisseling), groenbemesters (idem, nog in te 

vullen), berekend door Ndicea. (NB aandeel vlinderbloemigen in de vruchtwisseling is niet 
onbeperkt maar er is geen harde grens) 

11. Géén P2O5 uit kunstmest (anders dan struviet) 
12. Minimaal K2O uit kunstmest 
13. Gerichte kunstmest-N om tekorten op te vangen. Slow release of gedeelde gift om pieken te 

vermijden. 

Overig: 

14. Wintergroen waar mogelijk, dus voorjaarsgrondbewerking 
15. Geen bemesting in het najaar 
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6.2. Bemestingsruimte 

De aanvoer is nauw gerelateerd aan de afvoer met producten. In Tabel 1is dat weergegeven 

Tabel 1 Verwachte opbrengsten en mineralenafvoer. 

 

Plaatsingsruimte: 

 Bij een fosfaat evenwichtsbemesting op termijn is er dus ruimte voor 57 kg P2O5 per 
hectare. 

 Voor stikstof kan dat zo niet gezegd worden vanwege de mogelijkheid van N-fixatie door 
vlinderbloemigen. 

 Voor kali kan de aanvoer hoger liggen dan 186 kg K2O per hectare als een onvermijdbaar 
verlies van 20-40 kg gecompenseerd zou worden. Het is de vraag of dat op korte termijn 
nodig is gezien de enorme kalium-voorraad in de bodem, zie verderop. 

 

6.3. Bemestingsplan 

De basis van de bemesting bestaat uit GFT compost als directe retourstroom vanuit de maatschappij. 
Daarnaast wordt Bokashi beperkt toegepast, vanuit het nabij gelegen natuurgebied Lauwersmeer. De 
keuze voor 100% GFT zou op zich niet onlogisch zijn, maar er zijn goede redenen om óók Bokashi in 
te zetten: 

 Beperkte beschikbaarheid GFT compost 
 Reststromen uit natuurgebieden zijn een feit en kunnen benut worden 
 Bokashi heeft voor het bodemleven een heel andere werking dan compost omdat de meeste 

‘energie’ van de oorspronkelijke grondstof er nog in zit 

Zowel bij GFT compost als bij Bokashi speelt het kwaliteitsvraagstuk een rol. 

Rundvee dunne mest wordt aangevoerd naar rato van de levering van de gras/klaver/luzerne. Dat is 
ingeschat op 45 ton totaal. Met de gekozen hoeveelheden GFT compost (90 ton) en Bokashi (40 ton) 

afvoerpost ha afvoer *
ton/ha N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Pootaardappel 1 40 3,0 1,1 5,1 120 44 204
Grasklaverluzerne* 1 12 31,3 8,7 41 376 104 492
Zaaiui 1 60 2,2 0,7 1,8 132 42 108
Mosterd 1 2,5 35,0 15,1 10 88 38 25
Pootaardappel 1 40 3,0 1,1 5,1 120 44 204
Lupine 1 3,5 56,0 13,1 14,8 196 46 52
Rode biet 1 80 2,0 0,7 4 160 56 320
Wintertarwe 1 4 20,0 7,8 5,1 80 31 20
Winterveldboon 1 4 40,0 13,1 14,8 160 52 59
Hectares 8
Totale afvoer 8 ha 1431 458 1484
Totale afvoer per ha 179 57 186

inhoud in kg/ton vers 
(g/k/l in ds) afvoer in kg
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en de daarbij horende standaard mineralengehaltes is de fosfaatruimte volledig benut. De 
berekeningen van de N-beschikbaarheid zijn gebaseerd op modellering met Ndicea, niet op 
tabelwaarden van gewasbehoefte en N-levering van mest en groenbemesters. De N-binding is 
resultaat van de Ndicea berekening en niet afkomstig uit tabelwaarden. 

Let op: bij de Ndicea berekeningen is consequent gekeken naar de tweede cyclus van 8 jaar 
om een duidelijk beeld te krijgen van de prestaties op termijn zonder opstart-interferenties. 

Voor de dekking van het resterende N-tekort (op basis van Ndicea) is N-kunstmest als slow-release 
meststof ingezet om sterke pieken in de bodem minerale N te vermijden. Hiervoor zouden ook 
andere meststoffen gebruikt kunnen worden met een matig snelle N-levering (in termen van weken, 
niet van maanden). 

In Tabel 2  staat het bemestingsplan. 

Tabel 2 Bemestingsplan 

 

GFT wordt ingezet tegelijk met het inwerken van de groenbemester, eind februari – begin maart, 
voorafgaand aan pootaardappel, mosterd en rode biet. 

Bokashi wordt ingezet na ui voorafgaand aan wintertarwe/veldboon, en na mosterd voorafgaand aan 
groenbemester en rode biet. 

RDM wordt ingezet na Tarwe/Veldboon om de vertering van het stro en de groei van de 
groenbemester op gang te brengen, en voorafgaand aan de teelt van rode biet. 

Kunstmest N wordt ingezet daar waar de voorgaande bemestingen + bodemlevering + 
groenbemesters onvoldoende stikstof leveren. 

 

Voor fosfaat wordt aangenomen dat het door verbeterde bodemomstandigheden voldoende 
beschikbaar is. Voor kali wordt aangenomen dat het in geval van aanvullende bemesting vooral 
toegediend kan worden voorafgaand aan gewassen die er direct profijt van hebben. Voor de stikstof 
beschikbaarheid is Ndicea ingezet, zie Figuur 10 en Figuur 11. 

 

  

GFT Bokashi RDM Kunstmest N
Gewas ton/ha ton/ha ton/ha kg/ha
Pootaardappel 20 75
Gr/Kl/Lu
Zaaiui 50
Tarwe/VB 20 60
Pootaardappel 20 20 75
Mosterd 20
Rode biet 30 20 25
Lupine
Totaal 90 40 45 260
Per hectare 11 5 6 33
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Figuur 10 Gewasvolgorde en bemestingsmomenten 

A,G,I,K: GFT compost    D,J: Bokashi     F,L: RDM     B,C,E,H: kunstmest-N 

 

Figuur 11 Stikstofbeschikbaarheid 

 

Dit bemestingsschema lever de volgende mineralenbalans voor stikstof op (Tabel 3). 

Tabel 3 Mineralenbalans voor stikstof 

 

Van de 301 kg N aanvoer belandt 57% direct in producten en komt 20% ten goede aan opbouw 
bodemvruchtbaarheid.  40 kg (13%) gaat verloren beneden de bewortelbare zone, maar dat betekent 

kg/ha
N aanvoer mest 175
N-binding 103
N-depositie 20
Zaad/pootgoed 3
Totaal N-aanvoer 301
N-afvoer 170
Overschot 131

Vervluchtiging 2
Denitrificatie 24
Uitspoeling 45
Opbouw bodem 61

Jaar            9                  10                11                12                13                 14              15                 16 
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niet dat dat volledig in het grondwater terecht komt. De verwachting is dat op basis van dit verlies 
voldaan kan worden aan de stikstofnorm van de KRW. 

Voor fosfaat is de balans vrijwel nul: de aanvoer is twee kg hoger dan de afvoer. 

De kali bemesting is nog niet ingevuld. Met als uitgangspunt een zwaar accent op regionale 
kringloopstromen als basis voor de bemesting blijkt dat de kali-behoefte op basis van evenwicht 
aanvoer/afvoer bij lange na niet gedekt te zijn. Er is een tekort van 59 kg K2O per hectare per jaar, 
laat staan dat een verondersteld ‘onvermijdbaar verlies’ gecompenseerd zou worden. Dat komt 
doordat er sprake is van een structureel lagere P/K verhouding in de aangevoerde meststoffen dan in 
de afgevoerde producten. Dat resulteert direct in een K-tekort bij P-evenwicht.  Dit zal dus zeer 
waarschijnlijk ingevuld moeten worden met kunstmest (‘nieuwe’ K) of met K-specifieke 
retourstromen. 

In de N-balans is sprake van een flinke post ‘Opbouw bodem’. Dat stemt overeen met een groei van 
het bodem organische stof gehalte, zie Figuur 12. De groei van ongeveer 0,2 % in jaar 9-16 komt 
overeen met 2000 kg CO2 vastlegging per hectare per jaar. In de eerste cyclus zal dat hoger liggen; in 
de navolgende tijd zal het afvlakken.  

 

Figuur 12 Verloop bodem organische stof 0-30 cm 

Door de aanvoer van compost en Bokashi is er ook sprake van aanvoer van meso- en micro-
nutriënten. In combinatie met verbeterde bodemomstandigheden zou dat kunnen betekenen dat de 
beschikbaarheid van deze nutriënten niet belemmerend zal zijn. Uiteraard zal dit wel in het 
monitoringsschema opgenomen worden. De pH is iets aan de hoge kant (maar dat is een gegeven) en 
zou belemmerend kunnen werken op de beschikbaarheid of opname van micronutriënten, bij 
voorbeeld Mangaan. Compost is wat pH betreft vrij neutraal, Bokashi is wel licht verzurend. 

 

6.4. Reflectie op het bemestingsplan 

Het lijkt er op dat veel van de in de randvoorwaarde vermelde zaken gerealiseerd kunnen worden. 
Duidelijke uitzondering is de kali bemesting. Daar zal nog apart naar gekeken gaan worden. 

Voor de stikstof als separate (kunst) mest kan nog gekeken worden of er meststoffen bestaan of 
ontwikkeld kunnen worden op basis van retourstromen bestaan die aan de vereisten voldoen. 

Jaar            9                  10                11                12                13                 14              15                 16 
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Het bemestingsplan leunt stevig op twee veronderstellingen. 

Ten eerste de veronderstelling dat door de vaste rijpaden, de strokenteelt, de niet-kerende 
grondbewerking en op termijn misschien permanent onbereden bedden de bodemkwaliteit en 
bewortelbaarheid zodanig toeneemt dat er daadwerkelijk een efficiëntere nutriëntenopname plaats 
gaat vinden. Dat geldt voor alle nutriënten, ook sporenelementen. 

Ten tweede de veronderstelling dat de modellering van de stikstof en de bodem organische stof met 
Ndicea een zekere mate van betrouwbaarheid heeft. Het model is uitgebreid gevalideerd op het 
proefveld ‘Planty Organic’ van het proefbedrijf, en alle percelen (inclusief gangbaar  P4 voor 
AgriFuture) worden al meerdere jaren in met Ndicea gevolgd en deels gevalideerd. Dat geeft een 
redelijke betrouwbaarheid. Het hanteren van standaard waarden uit tabellen heeft ten slotte ook 
zijn beperkingen. 

Het bemestingsplan resulteert in een groei van het organische stof gehalte en navenante groei van 
de bodemvoorraad stikstof. Dit zal op termijn leiden tot toenemende mineralisatie gedurende het 
hele jaar. Bij ongewijzigde bemesting en gelijkblijvende opbrengsten zal dat leiden tot lagere 
nutriënten-efficiëntie en hogere verliezen. Het bemestingsplan heeft dus een beperkte 
houdbaarheid. 

De gekozen mestsoorten zullen op de langere termijn beschikbaar blijven of kunnen vervangen 
worden door alternatieven: 

 GFT is één van de mogelijke reststromen van ‘stad’ terug naar de boerderij. Een andere 
stroom is nog niet gerealiseerd: retour van nutriënten uit rioolwater. Hier ligt een grote 
uitdaging voor Nederland en de rest van de Wereld. 

 Bokashi, of neutraler gezegd organische reststromen uit natuur, wegbermen en slootkanten, 
zal er altijd zijn. Regelgeving is een van de bepalende factoren in hoeverre het aantrekkelijk is 
om het ook daadwerkelijk te gebruiken. 

 De RDM wordt uitgeruild met de geleverde gras/klaver/luzerne. Als dat niet meer kan of niet 
gewenst wordt kan de zelfde grondstof als maaimeststof in het bedrijf blijven. Qua 
nutriëntenbeheer is dat een vooruitgang (er blijft netto meer op het bedrijf van zowel 
organische stof als alle nutriënten), maar de (stikstof) werking is minder direct. Feitelijk is dit 
dan Bokashi van eigen bedrijf. 

 Kunstmest-N kan op termijn misschien vervangen worden door snelwerkende 
stikstofmeststof uit een retourstroom. 
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7. Onkruidbeheersing en gewasgezondheid 

Doel: 90% reductie middelengebruik 

Voor zowel onkruidbeheersing als plantgezondheid wordt primair gekeken naar ecologische 
inrichting en agro-ecologische processen als basis voor beheersing. Dat komt in de hierna volgende 
tabellen tot uitdrukking in de volgorde van de opties voor beheersing. Meer in algemene zin is in de 
gekozen ruime rotatie, de diversiteit van het agro-ecologische productiesysteem (zie ook het 
volgende hoofdstuk) en de gewasvolgorde in ruimte en tijd al de basis gelegd voor de 
gewasgezondheid, zie Tabel 4. 

 

Tabel 4 De basis voor plantgezondheid 

Algemeen Ziekten Plagen Onkruiden Nematoden Overig 
Ruime rotatie X X X  X 
Divers teeltsysteem X x X  X 
Gewasvolgorde X X X X X 

 

T.a.v. nematoden is een ruimer en/of diverser systeem niet per se voordelig omdat op de grens van 
de ene teelt naar de andere de meest ‘spannende’ dingen gebeuren. De uitgangssituatie is gunstig 
(lage of geen druk) en dit bodemtype is niet specifiek aaltjesgevoelig, maar het blijft een punt van 
aandacht en dus van monitoring. 

Randvoorwaarden t.a.v. middelengebruik: 

 Geen middelen die op de lijst staan van Candidates for Substitution (CfS) 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_app-proc_cfs_draft-

list.pdf  

 Geen gebruik van ‘aanverwante’ middelen: 
o neonicotinoïden 

o pyrethroïden 

o mancozeb 

 Glyfosaat niet structureel ingezet, nooit volvelds, en alleen als andere mogelijkheden of 
middelen uitgeput zijn of méér nadelen hebben dan de inzet van glyfosaat. 

 

7.1.  Onkruidbeheersing 

Uitgangspunten bij het invullen van de schets voor de onkruidbeheersing zijn: 

 Opbouw onkruidzaadbank bij probleemonkruiden voorkómen. Soorten die niet met gewas 

concurreren kunnen getolereerd worden. 

 Waar mogelijk mechanische onkruidbeheersing. Verwachting: verdergaande robotisering 

waardoor meerdere werkgangen vanwege strokenteelt geen grote impact op arbeidskosten 

hebben. Mechanische onkruidbeheersing kan spanning opleveren met het doel minder 

directe energie te gebruiken. 

 Chemie aanvullend op voorafgaande niet-chemische maatregelen 
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 Handmatig wieden in principe voorkómen vanwege kosten maar zeker ook vanwege 

beschikbaarheid personeel 

 De keuze voor maximaal inzetten op grond bedekt houden betekent dat er geen tijdvenster 

voorzien is om evt. wortelonkruiden tussen teelten door aan te pakken. Als dat toch nodig 
blijkt gaat dat dus ten koste van grondbedekking (groenbemester). 

Tabel 5 Opties voor onkruidbeheersing 

 

  

Volgorde 1./5. 2. 3. 4. 6. 7. 8.

Pootaardappel Gras/klaver Zaaiui
Wintertarwe
/

Mosterd Rode biet Lupine

veldboon

( + grbem) + grbem + grbem +grbem + grbem

-    Snelle 
(begin-) 
ontwikkeling
-    Vlotte 
afrijping

-    Weinig effect in 
nazomer/

najaar; evt. wel 
venster om wortel-
onkruiden aan te 
pakken

-    Eggen -    Branden -    Eggen -    Eggen -    Eggen -    Eggen

-    Ecoridger etc. -    Eggen
-    Schoffelen 
+ 
vinger/torsie

-    Schoffelen 
+ 
vinger/torsie

-    Schoffelen 
+ 
vinger/torsie

-    Schoffelen 
+ 
vinger/torsie

-    

(Vinger/torsie)

-    Schoffelen 
+ 
vinger/torsie

Bodemherbicide -     -     

-    Voor korte 
termijn 
economische 
keuze tussen 
kieming en 3-
blad uien

-     -     -     -     

Contactherbicide

-    Evt. tussen 
loofdoding en 
oogst. Mogelijk 
pleksgewijs.

-     
-    Indien 
ongunstig 
weer, in de rij

-    Indien 
ongunstig 
weer, in de 
rij

-    Indien 
ongunstig 
weer, in de 
rij

-    Indien 
ongunstig 
weer, in de 
rij

-    Indien 
ongunstig 
weer, in de 
rij

Plaatsspecifiek 
ingrijpen

-    Bij contact-
herbiciden. 
Onderscheid 
probleem- en 
andere 
onkruiden

-    Evt. bij wortel-
onkruiden

-    Bij contact-
herbiciden. 
Onderscheid 
probleem- en 
andere 
onkruiden

-    Bij contact-
herbiciden. 
Onderscheid 
probleem- 
en andere 
onkruiden

-    Bij contact-
herbiciden. 
Onderscheid 
probleem- 
en andere 
onkruiden

-    Bij contact-
herbiciden. 
Onderscheid 
probleem- 
en andere 
onkruiden

-    Bij contact-
herbiciden. 
Onderscheid 
probleem- 
en andere 
onkruiden

Gewas ->

Raskeuze
-    Bladmassa = 
competitie

-     
-    Bladmassa 
= competitie

Niet-chemische 
methoden

-    Maaien

-    Bladmassa 
= competitie

-    Bladmassa 
= competitie

-    Bladmassa 
= competitie

Vals zaaibed

-    Pootbed-
bereiding en 
(uitgestelde) 
rugopbouw

-    Mogelijk; 
uien later 
zaaien 
vereenvoudigt 
onkruidbestr.

-    Te vroeg -    Te vroeg -    Mogelijk -    Mogelijk
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7.2. Plagen 

Uitgangpunt bij beheersing van plagen is het verzorgen van een degelijke basis van 
systeemweerbaarheid/biodiversiteit. Plagen die niet verwacht worden zijn niet genoemd in het 
onderstaande overzicht (bv. ritnaalden). Tabel 6 . 

Tabel 6 Opties voor plaagbeheersing 

 

  

Volgorde 1./5. 2. 3. 4. 6. 7. 8.

Pootaardappel Gras/klaver Zaaiui Wintertarwe/ Mosterd Rode biet Lupine

veldboon

(+ grbem) + grbem + grbem +grbem + grbem

-    Bladluizen 
(virusvector)

-    Trips -    Bladluizen -    Aardvlooien

-    

Coloradokever
-    Uienvlieg /

-    Koolzaad-
glanskever(?)

-    Bonenvlieg -    Bladluizen
-    

Snuitkevers(?)

-    Bladrandkever 

Trips:

-    Aanwijzingen 
voor 
rasverschillen

Bladluizen: Trips:

-    Gestage 
groei/

-    Gestage groei/

ontwikkeling ontwikkeling

-    Goede vocht-
voorziening

Trips:
-    30% halmen bezet; na bloei 
70%

-    Geen 
gevalideerde 
actiedrempel

/

Bladluizen

-    Eerste haarden

-    Eerste luizen als virussen 
voorkomen

Bladrandkever

-    25% planten met schade

Coloradokever:

-    Op termijn 
met camera-
herkenning

EPN/EPF -     -     -     -     -     -     

Bladluizen: Trips:

-    Stimuleren 
nuttigen tegen 
luizen -> 
minder virus-
overdracht

-    Stimuleren 
bodem-predatoren

Bladluizen: Bladluizen: Bladluizen:

-    Oa. zuren -    Oa. zuren -    Oa. zuren

Coloradokever:

-    Middel obv Bt

Gewas ->

Plagen -> -     -    Bladluizen (virusvector?)

Raskeuze -     -     -     -     -     -     

Optimale groei 
+ ontwikkeling

-     -     -     -     -     

Monitoring + 
actiedrempel

-     -     -     
-    Niet bekend; vanuit suikerbieten 
zie Delphy handleiding

Predatoren -     
-    Stimuleren nuttigen tegen 
luizen

-     
-    Stimuleren nuttigen tegen luizen 
-> minder virus-overdracht

Plaatsspecifiek 
ingrijpen

-     -     
-    Zodra bladluisherkenning er 
is; 1) haarden, 2) ‘eerste luis’

-     

Low-impact 
insecticiden

-     
-    Effecten EPN en 
EPF in de bodem

-     

-     
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7.3. Ziekten 

Uitgangpunten: 

 Preventie als basis d.m.v. het beter vullen van de IPM “gereedschapskist” 

o Rotatie van voldoende lengte om bodemgebonden vormen van inoculum te 

reduceren/op te ruimen 

o Opruimen van primaire inoculumbronnen binnen en buiten het veld (b.v. opslag en 
afvalhopen) 

o Resistente rassen waar mogelijk, incl. monitoring pathogeenpopulatie en 

resistentiemanagement t.b.v. duurzaam gebruik resistenties. 

 Bespuitingen als laatste redmiddel maar bij voorkeur preventief: 
o BOS systemen t.b.v. spuittiming, indien beschikbaar 

o Precisiebespuitingen hebben voorkeur boven volvelds bespuitingen 

o Werkzame biologische opties hebben voorkeur boven chemische opties 

o Effectieve middelenkeuze (1) en minimalisatie van milieubelasting (2).  

De afwegingsmethodiek hiervoor is nog niet uitgekristalliseerd. 

 Waardplantstatus van groenbemesters(mengsels) en het effect op populatie-opbouw van 

pathogenen in de bodem is vaak nog onbekend. 

De opties voor de ziektebeheersing staan in Tabel 7. 
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Tabel 7 Opties voor ziektebeheersing 

 

Volgorde 1./5. 2. 3. 4. 6. 7. 8.

Pootaardapp
el

Gras/kl
aver

Zaaiui Wintertarwe/ Mosterd Rode biet Lupine

veldboon

(-/+ grbem) + grbem + grbem +grbem + grbem

-    Alternaria
-    Valse 
meeldauw

-    Bladvlekken -    Alternaria
-    Roest 
(Uromyces 
lupinicolus)

-    

Phytophthora
-    Koprot -    Aarziekten -    Xanthomonas?

-    'brown spot 
disease' 
(Pleiochaeta 
setosa)

-    Rhizoctonia 
-    

Bladvlekken
/

-    (Valse) 
Meeldauw?

-    botrytis 
(Botrytis 
cinerea)

-    Sclerotinia -    Bladvlekken -    Knolvoet?
-    Fusarium 
(Fusarium

-    oxysporum)

-    meeldauw

-    Rhizoctonia -    Koprot -    Bladvlekken -    Alternaria -    Botrytis

-    Alternaria
-    

Bladvlekken
-    Fusarium -    Xanthomonas -    Fusarium

-    

Phytophthora

(beide zijn 
Botrytis 
spp)

-    Brown spot

-    Sclerotinia

Beheersing 
bacterieproblemen 
uitsluitend via 
rotatie en sanitatie, 
oa schoon 
uitgangsmateriaal.

-    Opslag
-    

Afvalhopen

-    Afvalhopen
-    Zaaien 
(VM)
-    

Gewasreste
n

Raskeuze -    P. infestans -    Bladvlekken -    Rhizoctonia
-    

Fusariumresiste
ntie

(Resistenties
)

-    Aaltjes 
(combi’s met 
Pi resistentie 
niet 
beschikbaar)

-    Fusarium -    Bladvlekken
-    Gele lupinen 
minder gevoelig

-     

Optimale 
groei + 
ontwikkeling

-    Gedeelde 
giften om 
Alternaria te 
vertragen

-     -     
-    Preventie 
van legering

-     -     -     

-    P. infestans

-    A. solani 
populaties
-    P. infestans 
(bv 
BlightApp)

-    

Bladvlekken
-    Bladvlekken -    Bladvlekken

-    A. solani -    Koprot -    Fusarium IRS

-    

Spuitstrategie 
op Pi 
resistente 
rassen
-    VRA: 
variable rate 
spuiten

Biologische 
opties

-    C. minitans 
tegen S. 
sclerotiorum 
(Contans)

-     

-    

Bladvlekken 
en koprot: 
nog niet 
praktijkrijp

-     -     -    Serenade? -     

Chemische 
opties

-    Alternaria: 
geen 
effectieve 
opties meer 
over.

-     -     -     -     

-    Sterke 
reductie ai’s 
vanuit CFS, 
mancozeb. 
Geen 
effectieve 
opties meer.

-     

-     

Gewas ->

Ziekten -> -     

-    Gevoeliger 
dan suikerbiet, 
bladziekte, 
rhizomanie

Rotatie -     -    Bladvlekken

Reductie 
primair 
inoculum

-     
-    Gewasresten 
(bladvlekken 
en Fusarium)

-    Gewasresten
-    

Gewasresten

-    -
-    Valse 
meeldauw

-     

Monitoring + 
actiedrempel

-     
-    

Bladvlekken
-     -     -    Bladvlekken -    Roest

BOS -     -     -     

-     
Plaatsspecifi
ek ingrijpen

-     -     -     -     -     
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8. Waterbeheer 

Het waterbeheer speelt zich deels af op bedrijfsniveau. Bij de voorbereidingen van perceel 4 op de 
start van AgriFuture zal daarnaar gekeken worden (zie hoofdstuk 2). Klimaatadaptatie en verzilting 
zijn daarbij centrale thema’s. 

De doelen op perceelniveau 

 Voldoende afvoermogelijkheden  
 Verbetering waterberging en waterinfiltratie 
 Verbetering vochtvasthoudend vermogen en waterbeschikbaarheid voor de gewassen 
 Reductie behoefte irrigatiewater 
 Verhoging rendement toegediend water 

De maatregelen om deze perceeldoelen te bereiken zijn vernieuwing en verbetering van de drainage, 
verbeterde hydrologische eigenschappen van de grond door vast rijpaden, teeltbedden en 
gereduceerde grondbewerking, en verhoging van het organische stof gehalte. Daarnaast zal nog 
aandacht gegeven moeten worden aan de techniek van de irrigatie waarbij de haspel al snel afvalt 
vanwege strokenteelt en laag rendement. Dit zal nog verder uitgewerkt worden. 
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9. Bedrijfseconomie 

De huidige bedrijfseconomische omgeving is niet als maatstaf genomen voor het ontwerp. Dat geeft 
de benodigde vrijheid maar heeft ook het gevaar in zich van onbegrensde mogelijkheden. Dat is 
natuurlijk niet het geval. 

Bij het ontwerp speelt een aantal zaken een rol. 

 De verwachting is dat de huidige akkerbouw bij ongewijzigd beleid te maken krijgt met druk op 
de gewassaldi en daarmee op het bedrijfsrendement. Een belangrijke (maar niet de enige!) factor 
daarbij is afnemende bodemkwaliteit. Stel dat dit op lange termijn zou leiden tot 10 tot 20% 
saldoverlies bij ongewijzigde prijsvorming. De huidige marges zijn klein, dus ook zonder 
AgriFuture is compensatie (in welke vorm dan ook) noodzakelijk om de  levensvatbaarheid van 
akkerbouwbedrijven op het huidige niveau te handhaven. De mogelijkheden daarvoor lijken 
beperkt. Minister Schouten spreekt openlijk over hogere kosten ten gevolge van 
Kringlooplandbouw. Een plan om dat voor telers evenwichtig uit te laten pakken is er nog niet. 

 In het komende GLB zullen ‘groene’ en ‘duurzame’ maatregelen een belangrijkere rol krijgen in 
de geldstromen naar de akkerbouw. Of deze voorwaardelijke geldstromen dan ook zullen 
resulteren in grotere geldstromen om eventueel extra kosten op bedrijfsniveau te kunnen 
compenseren is twijfelachtig. 

 Het ontwikkelen van nieuwe systemen kost tijd en vraagt leergeld. Voordat een nieuwe aanpak 
de zelfde graad van efficiëntie heeft bereikt als de huidige akkerbouw zijn er zeker extra kosten 
aan verbonden. 

 Alternatieve geldstromen als beloning voor bijdrages aan maatschappelijke vraagstukken 
(klimaat, stikstof, landschap, biodiversiteit) zijn er nog te weinig. Dit is ook complexe materie, 
waarbij ook de objectieve afrekenbaarheid een rol speelt. Hierbij kunnen de 
onderzoeksresultaten van AgriFuture nadrukkelijke rol spelen.  

 De pootgoedteelt is en blijft naar verwachting de belangrijkste pijler van de akkerbouw op de 
lichtere klei in Noord-Nederland. Er kunnen zich echter ontwikkelingen voordoen die herin 
verandering brengen zoals de ontwikkeling van teeltsystemen op basis van zaad. Hiernaar vindt 
onderzoek plaats. 

 Er is gekozen voor een flinke verruiming van het bouwplan tot 1:8 (pootgoedteelt 1:4). Dit 
betekent méér gewassen per bedrijf. Dit is tegengesteld aan de trend die juist toewerkt naar 
verdergaande specialisatie. De keuze voor 1:8 komt vooral voort uit maatschappelijke wensen 
voor biodiversiteit en landschap en uit bedrijfsinterne agro-ecologische randvoorwaarden. Die 
zijn echter niet in beton gegoten; het blijven keuzes.  

 Het opnemen of juist bewust achterwege laten van gewassen in het teeltplan zal uiteindelijk 
alleen maar plaats vinden wanneer dit economisch positief is. Dit gaat verder dan het specifieke 
gewassaldo. De effecten van een specifieke teelt op het saldo van andere teelten in de rotatie 
moeten hierbij worden meegewogen. Het is nu nog te vroeg om hier conclusies over te trekken. 

 Verwachte en vermeende markten voor (regionaal geproduceerd) plantaardig eiwit, oliën en 
vetten zijn in Nederland (en West Europa) nog onvoldoende ontwikkeld. Bij een opschaalbaar 
aanbod kan dit overigens ook snel gaan. Voor een deel is dit echter ook afhankelijk van stabiel 
aanbod. 

 Externe arbeid is een aandachtspunt. Aan de ene kant speelt regionale werkgelegenheid een rol 
in provinciaal beleid, aan de andere kant is het voor de ondernemer een kostenpost en een 
zorgpunt: is de benodigde arbeid voorhanden of is die simpelweg zeer beperkt of afwezig?  
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Al met al zijn er veel open einden in het bedrijfseconomische plaatje die samengevat kunnen worden 
in twee groepen: de markt is er nog niet ; de financieringsstroom voor maatschappelijk gewenste 
diensten is er nog niet. Dat gaan we in het kader van AgriFuture niet oplossen; we kunnen het alleen 
benoemen. 

Belangrijke resultaten van AgriFuture over, zeg acht jaar, zouden antwoorden zijn op de volgende 
vragen, waarbij de laatste de directe link legt met de bedrijfseconomie: 

 Lukt het om het pakket van voorgenomen maatregelen bij AgriFuture integraal in praktijk uit 
te voeren en een agro-ecologisch stabiel systeem te vormen? 

 Zijn er aanwijzingen dat het systeem in de loop der tijd robuuster wordt? 
 Wat is de nutriënten efficiëntie, de energie efficiëntie en de CO2 footprint van de systemen 

vergeleken met een benchmark? 
 Wat zijn de verliezen naar water – bodem – lucht van de systemen vergeleken met de 

benchmark? 
 Voortvloeiend uit een bedrijfseconomische analyse: wat zijn, in een vergelijking tussen 

benchmark en AgriFuture, de netto kosten die gemaakt worden en (nog) niet via de markt 
uitbetaald worden om de sterk verminderde verliezen naar het milieu en de winst in 
biodiversiteit en landschap mogelijk te maken? 
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10.  Vervolg 

De publicatie van de prospectus AgriFuture en de intentie tot samenwerking tussen SPNA, LBI en 
WPR in het kader van de paraplu ‘Boerderij van de Toekomst’ kan gezien worden als fase 1 van 
AgriFuture Kollumerwaard. 

Het ontwerp dat nu voorligt is fase 2 en bij deze afgesloten. 

Fase 3 is eigenlijk al gestart en loopt door tot eind 2021. Daarin worden drie zaken opgepakt: 

 De financiering organiseren met alles wat daar bij komt kijken. Hierin zullen SPNA en LBI het 
voortouw nemen. Er zal gewerkt worden aan een projectplan met bijbehorende begroting. 
Op basis daarvan kunnen concrete vragen gesteld worden aan mogelijke financiers, maar ook 
zonder cijfers achter de komma kunnen al financieringsgesprekken plaatsvinden. 

 Verkennen of het mogelijk is een verbinding te leggen tussen AgriFuture Kollumerwaard en 
een te vormen groep telers die actief op eigen bedrijf aan de slag gaat met deelaspecten van 
wat op de proefboerderij integraal ontwikkeld wordt. Daarnaast verkennen wat de 
mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van een vergelijkbaar concept voor de zwaardere 
klei met SPNA proefboerderij Ebelsheerd als kern, en voor de dalgrond met WUR 
proefboerderij ’t Kompas als kern. 

 De invulling van de open gebleven onderwerpen en de planning van de manier waar 
toegewerkt wordt van ‘start’ naar ‘volledige implementatie’. We verwachten dat er naast 
planning sprake zal zijn van een leren-door-doen proces, dus niet alle open eindjes zullen tot 
in detail tevoren worden ingevuld. 

Indien de financiering rond komt verwachten we najaar 2021 van start te kunnen gaan nadat de 
drainage vernieuwd is. 
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Bijlage 1: Bodemanalyse 0-30 cm, najaar 2019. 
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Bijlage 2: Nutriëntengehaltes gewassen en mest 

 

 

 

 

ds
% N P2O5 K2O

Pootaardappel 20 15,0 5,5 25,5
Grasklaverluzerne 100 31,3 8,7 41,0
Zaaiui 12,7 17,3 5,5 14,2
Mosterd 90 38,9 16,8 11,1
Pootaardappel 20 15,0 5,5 25,5
Lupine 85 60,0 15,4 17,4
Rode biet 13,2 15,2 5,3 30,3
Wintertarwe 85 23,5 9,2 6,0
Winterveldboon 85 47,1 15,4 17,4

inhoud in kg/ton d.s.

o.s. N P2O5 K2O
GFT 242 8,5 3,7 6,4
Bokashi 167 4,6 1,7 4,2
RDM 71 4,4 1,6 6,2

Inhoud in kg/ton vers product


