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Rapportage Demo Bioconserven Noord, 2016 
 
 
Zaaknummer Groningen: 631722. 
Zaaknummer Friesland: onbekend 
 
 

 

 
 
 
 

De provincies Groningen en Friesland kennen vanouds een bekend bouwplan; pootgoed, 
suikerbieten en granen (intensiteit afhankelijk van de regio). Hier is de regio groot mee 
geworden. Toch zien we de laatste jaren veranderingen optreden; bedrijven diversifiëren en 
er komt belangstelling voor oa de biologische landbouw. Dit laatste ook mede door 
stimulansen vanuit de provincies. Daarnaast zien we meer belangstelling vanuit de markt 
voor biologische producten. 
In dit kader hebben Delphy, SPNA en Laarakker Bio het initiatief genomen om een nieuwe 
start te maken met bioconserven in Friesland en Groningen. 
Extra en nieuwe gewassen in een (biologische) bouwplan hebben vele voordelen, maar er zal 
gewerkt moeten worden om ondernemers en marktpartijen nader kennis te laten maken 
met bioconserven vanaf de noordelijke klei. 
Daarom zijn de initiatiefnemers blij dat de provincies Groningen en Friesland dit initiatief 
onderschrijven en hiervoor ook financiële middelen beschikbaar hebben gesteld. 
Dit laatste geldt ook de Rabobank die dit project mede heeft gesponsord. 
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In het vervolg doen we verslag van de resultaten van het eerste jaar, 2016,  demo 
bioconserven in het Noorden. 
 
Het doel van dit project  was het daadwerkelijk laten zien dat de teelt van diverse bio-
conserven in het Noorden kan en dat samen met afnemers en telers gezocht gaat worden 
naar een optimalisatie van deze teelten.  
De volgende gewassen zijn in het demoveld opgenomen; erwten, tuinbonen, spinazie en 
suikermais. Het demoveld heeft op een biologische kavel van SPNA locatie Kollumerwaard 
gelegen, wat op de grens van de provincies Groningen en Friesland is en dus een centrale 
locatie is op de noordelijke klei. Daarnaast is er met de teelt van sperziebonen op 
praktijkschaal een pilot gedraaid. Deze vond plaats bij diverse biologische telers op de 
noordelijke klei. 
 
Delphy en SPNA hebben de volgende aanpak gekozen waarbij nauw is samengewerkt met 

biologische akkerbouwers uit Groningen en Friesland (een soort klankbord groep voor 

feedback vanuit de praktijk) en met afnemers en zaadleveranciers. De eerste zouden de 

producten afnemen en hun deskundigheid in brengen, de tweede leverden  voor geschikt 

zaaizaad voor deze teelten. 

Vervolgens zijn de demovelden met de genoemde gewassen aangelegd en zijn ook bij 

diverse biologische telers teelten van met name sperciebonen aangelegd. De teelten zijn 

intensief gevolgd door deskundigen van SPNA en Delphy, maar ook door de telers zelf en 

door deskundigen van Laarakker Bio. Samen is aandacht besteed aan zaaitechniek, optimaal 

moment van zaaien, onkruidbestrijding, de teelt en oogst. Hierbij is sprake geweest van een 

intensieve kennisuitwisseling en kennis opbouw. 

Hieronder volgt per gewas een korte omschrijving van de teeltresultaten. 

De demo is aangelegd op proefboerderij SPNA Kollumerwaard. In deze demo waren de 
volgende  4 bio-conservengewassen gezaaid. 

 Tuinbonen 

 Spinazie 

 Suikermaïs 

 Erwten 
 

De opzet van het demoveld is weergegeven in het schema hieronder. 
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Figuur 1: Schema demoveld bioconserven 

 
Naast dit demoveld is bij vier biologische akkerbouwers een perceel speciebonen aangelegd 
en ook door Laarakker Bio geoogst. 
 
 
Algemeen: 
Op 13 mei is kippenmest op alle objecten aangebracht. Daarnaast is meerdere keren het 
land klaargemaakt om een goed zaaibed te creëren en het onkruid volvelds te bestrijden.  
De tuinbonen en erwten zijn 13 mei gezaaid en de suikermaïs en spinazie zijn 20 mei 
gezaaid.  
 
Tuinbonen 
Ras: Duet NCB 
Zaaizaad: 150.000 zaden per ha. Rijenafstand 75 cm.  
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Bemesting: 100 kg N (50 kg uit kippenmest en 50 kg uit verenmeel) 
Opbrengst: 6,10 ton/ha. (gemiddeld1: 15 ton/ha.) 
Opmerkingen bij de teelt: 
Chocoladevlekkenziekte heeft schade veroorzaakt in de tuinbonen. Dit is een beruchte ziekte 
bij tuinbonen en heeft in het demoveld opbrengst gekost. Ook waren er veel zwarte 
bonenluizen op het gewas aanwezig. Dit heeft ook flink opbrengst gekost.  
 

 

 
Figuur 2: Foto's van de teelt van tuinbonen.. 

 
 
Spinazie 
Ras: BOA RZ  
Zaaizaad: 3 eenheden per ha. Rijenafstand 12 cm. 2 cm diep. 
Bemesting: 225 kg N (112,5 uit verenmeel, 112,5 uit kippenmestkorrel) 
Opbrengst: 33 ton/ha.(Gemiddeld2: 18 ton/ha) 

                                                           
1
 Gemiddelde opbrengst in de biologische teelten Nederland, volgens Kwantitatieve Informatie Akkerbouw en 

Vollegrondsgroenteteelt 2015 (KWIN AGV 2015), PPO 
2
 idem 
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Opmerkingen bij de teelt: 
Voor het zaaien is dit object geëgd, als extra onkruidbestrijding. Het is moeilijk om dit na 
opkomst te doen. Na het zaaien is er voor opkomst gebrand. 10 juni is overgezaaid. Dit 
vanwege de slechte opkomst door de droogte.  
 

 

 
Figuur 3: Foto's van de teelt van spinazie. 
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Suikermaïs 
Ras: NOA F1 
Zaaizaad: Rijenafstand 75 cm. 60.000 zaden/ha.  
Bemesting: 200 kg N (100 kg uit verenmeel, 100 kg uit kippenmestkorrel) 
Opbrengst: 12,68 ton/ha.(gemiddeld3: 6,5 ton/ha.) 
Opmerkingen bij de teelt: 
De opkomst van de suikermaïs was slecht, waardoor het een minder egaal veldje was 
geworden. Dit kan gekomen zijn door verminderde kwaliteit van het zaaizaad of door de 
bonenvlieg. Daarnaast is deze suikermaïs op ruggen geteeld om het onkruid beter onder 
controle te kunnen houden.  
 

 

                                                           
3
 idem 
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Figuur 4: Foto's van de teelt van suikermaïs. 

 
Erwten 
Ras: Newton 
Zaaizaad: 1 miljoen per ha. 5 cm diep 
Bemesting: 40 kg N uit verenmeel 
Opbrengst: 7,64 ton/ha. (gemiddeld4: 6,5 ton/ha.) 
Opmerkingen bij de teelt: 
Bij het inzakken van de erwten, wat richting de oogsttijd gebeurt, kwam er veel onkruid 
boven het gewas uit met name meldes.  
 

                                                           
4
 Eigen expertise en inschatting 
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Figuur 5: Foto's  van de teelt van erwten. 

De teelt van biologische sperciebonen bij de diverse telers was in de meeste gevallen 
geslaagd; opbrengst varieerde tussen de 10 en 14 ton/ha. Bij 1 teler was veel water gevallen 
na de zaai en is de teelt uiteindelijk mislukt. 
 
 
Conclusie 
 
De meeste gewassen tonen een forse meeropbrengst t.o.v. het gemiddelde (KWIN en eigen 
expertise). Dit laat zien dat in de noordelijke provincies veel groeipotentie is voor bio-
conserventeelten. De problemen die gespeeld hebben tijdens het groeiseizoen zijn niet 
specifiek voor het noorden, maar kwamen elders ook voor. 
 
Conserventeelten zijn bovengrondse teelten, waarbij het product dus bovengronds wordt 
geoogst. Hierdoor kunnen deze teelten ook makkelijker worden gerealiseerd op de 
zwaardere gronden in het noorden. Het klimaat in het noorden lijkt ook gunstig te zijn voor 
conserventeelten. Doordat het klimaat stabieler is en iets minder warm kan een gewas vaak 
langer bloeien. Ook is de ziektedruk van bijvoorbeeld luizen vaak lager door de directe 
ligging aan zee. Daarnaast betekent de teelt van conserventeelten in het noorden een betere 
geografische risicospreiding (was in 2016 actueel door de enorme wateroverlast in het Zuid 
Oosten van Brabant)  dan wanneer er maar in vrijwel één regio wordt geteeld.   
 
Communicatie 
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Niet alleen is door verschillende studiegroepen het demoveld bezocht, ook  tijdens de open 
dag van SPNA op 7 juli was er veel belangstelling voor het demoveld. Er is tijdens deze open 
dag uitleg gegeven over de verschillende bioconserven. In een bijlage is een overzicht 
gegeven van de communicatie rondom dit project en zijn enkele artikelen bijgevoegd. 
Tevens werd in de teelten om het demoveld heen een demonstratie gegeven van 
verschillende machines voor onkruidbestrijding in biologische teelten. Zie in de bijlage het 
verslag van deze demonstratie. (PS. deze activiteit is ook al eerder gerapporteerd aan de 
provincies) 
Door de kleinschaligheid van de pilot zijn de pilotvelden niet door Laarakker Bio geoogst. 
Deze zijn, wanneer mogelijk, afgezet via de regionale Voedselbanken. 
 
 
Een financiële verantwoording is separaat bijgevoegd. 
 
 
Wageningen/Munnekezijl 
Juli 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 


