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VOORWOORD  

      
      

De hackathon 'Boer & Business in Balans' die in juni 2019 in Noord-Holland werd gehouden, krijgt een 
vervolg. Amsterdam Green Campus, de UvA en de Provincie Noord-Holland gaan samen een speciale 
bemestingsproef voor de bloemkoolteelt onderzoeken. 

Dit onderzoeksvoorstel is gemaakt in opdracht van de Provincie Noord-Holland in samenwerking met Van 
Hall Larenstein, Ecolana en Agroagenda en Amsterdam Green Campus  
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1. INLEIDING 

AANLEIDING 

In het kader van de kringloopvisie van het ministerie van LNV zal, uitgaande van het idee van natuurinclusieve 
landbouw in de regionale context, onderzocht worden hoe niet-kerende grondbewerking (bovengronds 
aanwenden van dierlijke vaste mest) een bijdrage levert aan een gezonde bodem, bodemvruchtbaarheid, 
biodiversiteit en het verhogen van de voedingswaarde in de bloemkool.  

Voor u ligt een plan van aanpak voor het realiseren van een vierjarig Living Lab in Noord-Holland in samenwerking 
met Friesland om bewijs te verzamelen voor een beter bodembeheer gekoppeld aan de aanwending van 
regionaal aangevoerde vaste mest.  

De resultaten helpen bij het vaststellen of het wenselijk is de huidige regelgeving met betrekking tot het verplicht 
onderwerken aan te passen, om zodoende een remmende factor voor het gebruik van vaste mest én voor het 
sluiten van kringlopen in de landbouw weg te nemen. 

PARTNERS 

De Amsterdam Green Campus 

Dr Roos van Maanen van Amsterdam Green Campus (AGC) is de projectleider van dit project. AGC is een 
regionaal innovatieplatform waarin onderzoekers, onderwijsinstellingen en ondernemers samenwerken aan 
innovaties en zorgen voor het opleiden van talenten (de medewerkers van morgen). AGC heeft als missie: 
valorisatie en economische groei van de groene sector en een blijvende ontwikkeling van een goed 
gekwalificeerd personeelsbestand op mbo, hbo en wo niveau. AGC heeft als motto: samenwerken binnen triple 
helix verband (onderwijs, overheid en ondernemers) en het gezamenlijk boeken van resultaten in 
projectverband. Onze Leden zijn Wellant, Clusius, Aeres Hogeschool, Inholland en Universiteit van Amsterdam. 

Formeel is Amsterdam Green Campus een door de UvA opgerichte stichting zonder winstoogmerk. De 
medewerkers van de stichting hebben een aanstelling binnen het Swammerdam Institute of Life Sciences van de 
FNWI. 

UvA 

Erik Cammeraat is bij het project betrokken vanuit de UvA, omdat hij als universitair hoofddocent onderzoek 
doet naar fysische en chemische bodemkwaliteit en daarbij vooral kijkt naar de invloed van organische koolstof 
en bodemstructuur op bodemstabiliteit en waterhuishouding. Hij heeft veel ervaring met veldonderzoek naar 
bodemstructuur en structuurstabiliteit en de rol van koolstof en andere bodemnutriënten in de ontwikkeling van 
bodemstructuur en de waterhuishouding van debodem, waaronder het watervasthoudend vermogen en 
infiltratie van water in de bodem. Het verhogen van het organische stofgehalte van de bodem verbetert de 
structuur van de bodem en daarmee ook het retentievermogen van water en nutriënten in de bodem. Hierdoor 
wordt niet alleen het bodemleven maar ook de gewasgroei bevorderd, en wordt ongewenste uitspoeling van 
nutriënten verminderd. 

Elly Morriën is vanuit de UvA bij het project betrokken, omdat zij als universitair docent een onderzoekslijn heeft 
naar het verhogen van het organisch stofgehalte in graslanden en akkers en de rol van het bodemleven. Elly heeft 
veel ervaring met het monitoren en sturen van micro-organismen, aaltjes (primaire en secundaire consumenten) 
en predatoren in het bodemvoedselweb. Een evenwichtig bodemvoedselweb onderdrukt ziekteverwekkers van 
het gewas en faciliteert de opname van voedingsstoffen voor het gewas. Een efficiënt bodemvoedselweb 
vermindert het weglekken van voedingsstoffen naar het grondwater. Het verhogen van het organisch stofgehalte 

https://amsterdamgreencampus.nl/
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in de bodem vormt de motor achter een gezond bodemvoedselweb. Bodembiodiversiteit en een goed 
functionerend bodemleven is daarom een belangrijke component in het sluiten van kringlopen in de landbouw. 

Ondernemers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fa. Th. M. Reus en Zn. in Hem nabij Hoorn, Noord-Holland (52.649607 NB, 5.200567 OL): Bloemkoolteelt bedrijf 
dat duurzaam produceert. Het bedrijf wil richting kringlooplandbouw.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fa. P. Slagter in Hem nabij Hoorn, Noord-Holland (52.66683 NB, 5.17675 OL) 

en 
het lijkt me haalbaar om dit zo te doen.
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Wim Reus en Pé Slagter zijn bereid een deel van hun grond voor vier jaar beschikbaar te stellen voor het Living 
Lab. Zij zijn van mening dat alle extra verplichte werkgangen slecht voor de bodem zijn en ten koste van de 
kwaliteit van de bloemkool gaan. Graag werken ze mee aan een praktijkproef om te kijken wat de effecten zijn 
van een nieuwe manier van bemesten. 

De betrokken akkerbouwers stellen percelen ter beschikking (zie RVO-screenshot percelen Fa Reus in bijlage) 
ter grootte van 16 ha en (screenshot Boerenbunder Fa Slagter in bijlage) ter grootte van 26 ha.  

De akkerbouwers bij wie de proef wordt uitgevoerd, houden bij welke werkzaamheden zij uitvoeren en hoeveel 
van welk materiaal en/of middel zij toepassen. 

Daarnaast vindt er gedurende de looptijd van de proef jaarlijks een terugkoppeling plaats aangaande praktische 
uitvoeringszaken.  

 

INLEIDING 

Momenteel worden landbouwgronden door intensief landbouwgebruik uitgeput en verschraald. Overmatig 
gebruik van kunstmest en omkering van de grond zijn belangrijke oorzaken van de uitputting en verschraling van 
de grond (Mclaughlin et al., 1995). Door de huidige mestwet mag er maar beperkt mest worden toegevoegd 
terwijl de boeren meer kunstmest willen gebruiken om productie van gewassen te maximaliseren. Ook in 
Nederland geldt dat de biodiversiteit, zoals het aantal weidevogels op landbouwgronden, is afgenomen de 
laatste jaren. Dit is een direct gevolg van de achteruitgang van de aantallen en diversiteit van insecten en wormen 
in de bodem, de directe voedselbron van weidevogels (Schekkerman et al. 2006). Om duurzaam om te gaan met 
de landbouwgrond voor toekomstig gebruik is het van belang om alternatieve vormen van landbouw te 
onderzoeken waarmee de uitputting van de bodem kan worden voorkomen.  

Structuur bodem 

De structuur van een bodem wordt bepaald door de rankschikking van de vaste gronddeeltjes. De 
bodemstructuur wordt bepaald door een mix van mineraal zand, klei, siltdeeltjes en organische stof. In 
Nederland zijn er verschillende bodemsoorten aanwezig die uit elkaar te houden zijn door naar de samenstelling 
en de onderlinge samenhang van deze deeltjes te kijken. Een veenbodem bevat bijvoorbeeld veel organische 
stof en geen tot weinig minerale delen, terwijl een lössbodem een toplaag van een mix van organische stof met 
minerale delen (de grootte van siltdeeltjes) heeft en daaronder bodemlagen (horizonten) die weer vooral uit 
minerale delen bestaan. Voor een gezonde kleiige of zandige bodem vinden we een vergelijkbare bodemopbouw 
met een aanrijking van organische stof in de bovenste horizont en daaronder horizonten met vooral minerale 
delen. Een gezonde bodem heeft een goed ontwikkelde bodemstructuur zowel in de toplaag als in de minerale 
bodemhorizont hier direct onder. Een goede bodemstructuur heeft veel poriën, waardoor er doorstroom van 
lucht is en er een goede waterhuishouding mogelijk is. Dit stimuleert een gezond bodemleven en betere opname 
van voedingsstoffen door de wortels van het gewas (Topper et al. 2013). Bij gewassen zorgt dit voor een 
stabielere productie en voor verminderde kans op verschillende soorten schade aan de gewassen.  In de 
landbouw kan een slechte bodemstructuur veroorzaakt worden door verdichting (Pires et al. 2017). Door het 
gewicht van de verschillende machines die bij de landbouw gebruikt worden, wordt de bodem samengedrukt, 
wat de doorlaatbaarheid van lucht en water doet dalen. Door de grotere dichtheid van de bodem hebben 
gewassen meer moeite met de groei van de wortels (Bodemacademie, z.d.). Een verminderde bodemstructuur 
kan ook ontstaan door een gebrek aan organische stof. Organische stof is een belangrijke bindende factor tussen 
de minerale deeltjes in de bodem. Als die wegvalt vallen bodemstructuurelementen uiteen, wat tot 
bodemverdichting leidt (Oades, 1984). 

Bodemleven 
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Het lijkt er op dat mycorrhiza-schimmels koolstof (C) onder verhoogde CO2- en stikstofafzetting kunnen opslaan 
in hun hyfen. Daarmee zouden schimmels kunnen bijdragen aan het compenseren van de stijging van de 
atmosferische CO2-niveaus (Terrer et al. 2016).  

Schimmels zijn belangrijk voor een goede bodemstructuur, opbouw van stabiele organische stof en 
weerbaarheid tegen ziekten. Zowel schimmels als bacteriën hebben een rol bij het afbreken van organische stof 
in voor plant en bodem nuttige stoffen. Bacteriën zetten vooral makkelijk afbreekbare stoffen om. De omzetting 
naar stabiele humus door bacteriën is daarom in vergelijking met de omzetting door schimmels erg inefficiënt. 
Schimmels zijn beter in staat om moeilijk afbreekbare vormen van organische stof zoals lignine en cellulose om 
te zetten in een voor de bodem nuttige vorm (de Vries et al. 2006). 

Een intensieve, kerende grondbewerking zoals in de akkerbouw gebruikelijk, stimuleert juist een 
bacteriedominantie. Ook aanbieden van organische stof met een lage C/N-verhouding zoals groen blad en 
drijfmest, stimuleert de bacteriegroei. Schimmels daarentegen hebben veel C nodig om te groeien en worden 
juist gestimuleerd door organische stof met een hoge C/N-verhouding zoals stro of compost, vergeleken met 
natuurlijke mest (Clocchiatti et al. 2019). 

Weidevogels (en akkervogels) 

De achteruitgang van de populatie weidevogels (en akkervogels) is een complex probleem. De dalende 
grondwaterstand en de achteruitgang van kruiden en bloemen in het weiland hebben niet positief bijgedragen 
aan de weidevogel aantallen. Maar de achteruitgang van het voedselaanbod voor met name de jonge vogels 
zorgt ervoor dat de populaties verder achteruitgaan (Schekkerman et al. 2006). Bemesting van akkers zorgt voor 
een verhoging van het aantal wormen, maar alleen als het gaat om organische mest (Edwards & Lofty 1982) en 
liever vaste mest dan drijfmest (Oosterveld, 2006). Daarnaast is mest van dieren die geen of zeer weinig 
antibiotica toegediend krijgen belangrijk, omdat alleen dit het bodemleven en insecten in de bodem (zoals 
vliegen) een kans geeft (van Eekeren et al. 2003). Daarom zou het bovengronds aanwenden van dierlijke vaste 
mest een positieve bijdrage kunnen leveren aan het weidevogelbestand.  

HOOFD- EN DEELVRAGEN 

Wat is het meerjarige effect van het niet onderwerken van strorijke stalmest op de bodemkwaliteit, 
nutriëntenemissie en bovengrondse biodiversiteit in de akkerbouw op kleibodem. 

In de periode 2020-2023 gaan we metingen doen aan de fysische, chemische en biologische 
bodemeigenschappen en bepalen wat de invloed is van niet onderwerken op bodemkwaliteit, opbrengst, 
productkwaliteit van gewassen, uitspoeling naar oppervlaktewater, onder- en bovengrondse biodiversiteit 
(microben, aaltjes en insecten) en weidevogels. 

 

Deel vragen 

1.Wat is het effect van bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest op de fysische, chemische en 
biologische bodemeigenschappen?  

2.Wat is het effect van bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest op de opbrengst, productkwaliteit, en 
voedingswaarden van de gewassen? 

3. Wat is het effect van bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest op uitspoeling naar oppervlaktewater? 

4. Wat is het effect van bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest en bovengrondse biodiversiteit op 
insecten en weidevogels? 
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HYPOTHESE 

De resultaten geven inzicht in het gebruik van strorijke stalmest en het effect van het wel en niet onderwerken 
hiervan in kleibodems. Als blijkt dat niet onderwerken gunstig is voor fysische, chemische en biologische 
bodemeigenschappen en biodiversiteit en niet leidt tot meer uitspoeling naar oppervlaktewater,  willen we 
deze toepassing voor vaste mest beschikbaar krijgen voor akkerbouwbedrijven. De resultaten zullen dan 
helpen bij de beslissing of het wenselijk is de huidige regelgeving met betrekking tot het verplicht onderwerken 
aan te passen om zodoende een remmende factor van het gebruik van vaste mest door akkerbouwers weg te 
nemen. Als dat het geval is, zal door deze regelgeving te versoepelen het sluiten van kringlopen in de landbouw 
makkelijker worden. 

De grondsoort is zeeklei. Zeeklei bevat relatief weinig organische stof (minder dan bijvoorbeeld rivierklei) en is,  
mede afhankelijk van de leeftijd van de grond, kalkrijk (tengevolge van schelpdieren). De resultaten uit deze 
proef zijn in eerste instantie dan ook hoofdzakelijk bruikbaar voor zeekleigebieden. Figuur 1 geeft een overzicht 
van locaties waar in Nederland de grondsoort hoofdzakelijk zeeklei is. 

 

Figuur 1: zeekleigebieden in Nederland (blauw) en de proeflocaties (rood) waar ontheffing voor wordt 
aangevraagd. 

Deliverables 

Tussentijdse kennisdeling met ondernemers, overheid en onderwijs in de regio  

Samenwerkingen met docenten en studenten 

Tussentijdse rapportage van de voorgang 

Eindrapport met aanbevelingen gerelateerd aan de onderzoeksresultaten  
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2. METHODEN PRAKTIJKPROEF STRORIJKE STALMEST 

Er zijn in Noord-Holland twee proeflocaties aangewezen waar ontheffing is aangevraagd voor niet keren van 
bovengronds toegediende strorijke mest. 

De in deze proef gebruikte mestsoorten zijn runderdrijfmest (vergelijk) en strorijke stalmest. Strorijke stalmest 
is in deze proef een mengsel van stro, afkomstig van brouwgerst, en mest afkomstig van varkens en geiten (Fa 
Reus en Slagter). Omdat er kwaliteitsverschil kan zitten in de bemestende waarde van de aangewende 
mestsoorten worden er mestmonsters genomen en worden deze geanalyseerd op de bemestende waarde. 
Wanneer nodig, wordt in de proef gecorrigeerd (over tijd en tussen mestsoorten) voor verschillen in 
bemestende waarde. Om te voorkomen dat het effect van wel en niet onderwerken van strorijke stalmest 
wordt vertroebeld met verschillen in de uitgangssituaties van percelen, worden percelen opgesplitst. Op het 
ene deel wordt de mest ondergewerkt op het andere deel wordt de mest niet ondergewerkt. De proef wordt 
opgenomen in het bouwplan van 2 akkerbouwbedrijven. Het huidige driejarige bouwplan omvat: tulpen, gras, 
en bloemkool. De proefopzet is in samenwerking met proeven op landbouwpercelen in de regio Noordoost- 
Friesland en West-Friesland opgezet zodat de resultaten onderling kunnen worden vergeleken. 

 

Het effect van bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest op bodemeigenschappen 

Voor aanvang van de proef worden fysische, chemische en biologische bodemmetingen uitgevoerd 
(laboratoriumanalyses en visuele beoordeling) om de uitgangssituatie vast te leggen. Voor vaststelling van 
bodemindicatoren en analyse wordt de minimale dataset uit ‘Bodemkwaliteitsbeoordeling van 
landbouwgronden in Nederland - Indicatorset en systematiek, versie 1.0’ (Hanegraaf et al., 2019) gevolgd (tabel 
1). 

Om aanvullend inzicht te krijgen in de microbiologische samenstelling en de verandering daarin wordt Next 
Generation Sequencing (NGS) uitgevoerd en wordt een Shannon index bepaald. Daarnaast wordt er gekeken 
naar totale microbiële biomassa met biofumigatie en wordt de schimmel-biomassa bepaald met ergosterol 
metingen, omdat schimmels mogelijk een sleutelrol spelen in het verhogen van bodemorganische stof.  

Ook zal er een functietest gedaan worden van de microbiële gemeenschap met behulp van Ecoplates waarbij 
gekeken wordt naar de afbraak van 31 verschillende substraten door microben. Daarnaast zullen de 
verschillende groepen van bodemaaltjes gekwantificeerd worden als mate van natuurlijke pathogeen-
onderdrukking door het stimuleren van de natuurlijke vijanden van plant-parasitaire aaltjes in de bodem. 
Desgewenst kan er ook d.m.v. kwantitatieve DNA-analyse gekeken worden naar de dichtheid van specifieke 
microbiële pathogenen die vaak een probleem vormen in een conventionele opzet (bijv. Phytophthora of 
Fusarium). De dichtheid en diversiteit van regenwormen zal worden bemonsterd. Dit wordt gemeten voor 
aanvang van de proef en daarna tweemaal per jaar. 

De bemonstering van de bodem wordt uitgevoerd volgens de meest recente standaarden. Van de percelen 
wordt volgens een gestratificeerde steekproef met loting van monsterpunten binnen even grote strata een 
mengmonster genomen. Op deze wijze wordt de bodem van het perceel het meest betrouwbaar bemonsterd. 
Aangezien het hier om bewerkte gronden gaat en de bouwvoor wordt geploegd, volstaat voor de meeste 
parameters een bemonsteringsdiepte van 10 cm. Bij grote percelen, > 5 ha, worden 40 steken per 5 ha 
aangehouden bij kleinere percelen, < 5 ha, 20 steken.  

Lab analyses worden uitgevoerd door erkende ISO gestandaardiseerde laboratoria. De visuele 
bodembeoordelingen en veldmetingen worden uitgevoerd door gekwalificeerde bodemonderzoekers. 

Tabel 1: overzicht indicatoren voor het bepalen van de bodemkwaliteit en meetmethode (Hanegraaf et al. 2019) 
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Effect van bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest op de opbrengst, productkwaliteit, en 
voedingswaarden van bloemkool. 

Bloemkool, een van de belangrijke vollegronds groentegewassen, behoort tot de familie der kruisbloemigen 
(Brassicaceae), en het geslacht Brassica. Dit geslacht bevat een aantal uiteenlopende landbouwgewassen, van 
koolzaad tot radijs en boerenkool (Mheen, 2005). Verreweg de meeste koolgewassen behoren tot de soort 
Brassica oleraceae. Bloemkool is hiervan een van de ondersoorten/variëteiten met de volledige Latijnse naam 
Brassica oleracea var. Botrytis.  

Gedurende de looptijd van het project wordt de gewasgroei gevolgd door de betrokken akkerbouwers. Tijdens 
de groei wordt gekeken naar legering, ziektes, plagen, kleurverschillen en gebrekziekten. Deze factoren kunnen 
eventuele opbrengstverschillen verklaren. Opvallende zaken worden fotografisch gedocumenteerd en 
vastgelegd.  Aanvullend wordt de mate van rijpheid van het gewas waargenomen. Verder wordt de opbrengst 
van het gewas bepaald evenals de kwaliteit. Per plot worden enkele bloemkolen gemeten op onderstaande 
stoffen (tabel 2). 

Tabel 2: Overzicht stoffen die gemeten worden per bloemkool 

Vitamines  C, B1, B2, B3 , B5 , B6 , E  en K 

Carotenoïden Luteïne, zeaxanthin , Alfa caroteen , Beta caroteen , 

Glucosinolaten Sinigrin, Glucoraphanin , Glucoiberin, Glucobrassicin  

(poly)Fenolen Rozemarijnzuur, caffeïnezuur, flavonoïden en lignanen 

Mineralen Calcium, Magnesium, Fosfor, Kalium, Natrium 

Sporenelementen Zink, IJzer, Koper, Mangaan, Seleen 
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Effect van bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest op uitspoeling naar oppervlaktewater 

Om de emissies naar water te kunnen vaststellen en te vergelijken wordt op elk proefperceel een drainage buis 
aangelegd. Aan het einde van elke buis bevindt zich een passieve sampler (Sorbicell met GWS). Drie keer per 
jaar wordt de Sorbicell geanalyseerd op gewasbeschermingsmiddelen, fosfaat en nitraat. De GWS geeft tevens 
informatie over debiet. 

Effect van bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest op  bodem bewonende insecten en weidevogels 

Weidevogels en hun kuikens zijn afhankelijk van de insecten op de akkerbouwpercelen. Het voedselaanbod op 
de percelen bepaalt de overlevingskans van de kuikens. Mogelijk kan strorijke mest het aanbod aan insecten 
positief beïnvloeden. Hiervoor zijn metingen van wormen en insecten in en op de bodem nodig, gecombineerd 
met waarneming van het voorkomen van weidevogels en het gedrag van weidevogels op die percelen. Om het 
effect van het toepassen van strorijke mest op akkerbouwpercelen op het voorkomen van weidevogels te 
meten, zal monitoring opgezet worden zoals hieronder beschreven. Metingen worden uitgevoerd op enkele 
representatieve percelen. Vaststelling van deze percelen gaat in overleg met de betrokken agrariërs en de 
onderzoekers bij aanvang van het project. 

Inventarisatie bodem bewonende insecten  

Door middel van het plaatsen van potvallen wordt bepaald welke soorten loopkevers, spinnen en andere 
bodem bewonende insecten aanwezig zijn en in welke dichtheden. Drie potvallen per perceel op ten minste 
drie moment in het broedseizoen. 

Inventarisatie voorkomen en dichtheden weidevogels  

Door het uitvoeren van een MAS-telling, kunnen jaarlijks aantallen weidevogels en dichtheden bepaald worden 
op elk afzonderlijk perceel binnen het Living Lab. Twee a drie telpunten per perceel à 10 minuten per telpunt. 
Ten minste vier keer per jaar een telronde. 

Inventarisatie foerageergedrag van weidevogels. 

Door tijdens het broedseizoen in een vaste tijdsduur, te bepalen welke vogelsoorten het perceel bezoeken en 
hun gedrag te observeren (foerageren, rusten etc), kan in vergelijking met percelen zonder strorijke mest 
bepaald worden of de aanwezigheid van mest aantrekkelijk is voor vogels om te komen foerageren. De 
methode bestaat uit twee uur monitoring per keer, drie metingen in het seizoen, per meting minimaal vier 
herhalingen. 

IMPACT 

Kennisdeling met ondernemers, overheid en onderwijs in de regio 

Impact voor het onderwijs is dat de agrarisch ondernemers en adviseurs van de toekomst (de nieuwe 
generatie) op een betrokken, praktijkgerichte wijze opgeleid wordt voor kringlooplandbouw. MBO- studenten 
kunnen samen met HBO- en universitaire studenten op hun eigen niveau leren over een gezamenlijk thema, 
waar ze allemaal binnen hun opleiding mee inj aanraking moeten komen. Leren door praktijkervaring in een 
combinatie van alle niveaus is een onderwijsinnovatie die zal leiden tot meer kans op de arbeidsmarkt van de 
toekomst.  

We streven naar een nauwe samenwerking met vergelijkbare lopende projecten.  

Eindrapport met aanbevelingen op basis van de resultaten die zullen helpen bij de beslissing of het wenselijk is 
de huidige regelgeving met betrekking tot  het verplicht onderwerken aan te passen, om zodoende een 
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remmende factor van het gebruik van vaste mest door akkerbouwers weg te nemen. Als dat het geval is, zal 
door deze regelgeving te versoepelen het sluiten van kringlopen in de landbouw makkelijker worden. 

GO  NO-GO 

Voor dit onderzoek vragen we ontheffing van de onderwerkverplichting van vaste mest en verlenging van de 
toedieningsperiode vaste mest. De ontheffing wordt aangevraagd voor het landbouwareaal in eigendom van 
de vier akkerbouwers (twee in Noord-Holland en twee in Friesland) zoals genoemd in dit plan, voor een periode 
van 4 jaar. 

Deze procedure is eind 2019 gestart, maar er is nog geen toestemming verleend. Uitgangspunt is dat er 
ontheffing wordt verleend. Naar verwachting niet op tijd om dit voorjaar al te kunnen monitoren. 

Daarom stellen we voor in afwachting van deze ontheffing het onderzoek op te starten, zodat de nulmetingen, 
uitwerking plots/percelen, werving (student)-assistent, planning lab analyse en nulmeting bloemkool 
inhoudstoffen alvast kunnen worden gedaan. 

Dat brengt kosten met zich mee. 

We vragen de Provincie Noord-Holland om 2/3 (jaar 1) van het onderzoek te financieren onafhankelijk van de 
toestemming, Indien toestemming dan later dit jaar wordt verleend, is er geen vertraging opgelopen.  
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3.ORGANISATIE 

 

Organisatie Omschrijving 

Universiteit van 
Amsterdam  

Elly Morriën    

Begeleiding onderzoek, analyse en rapportage van het effect van 
bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest op de fysische, 
en biologische bodemeigenschappen opbrengst, en 
bovengrondse biodiversiteit insecten en weidevogels 

Universiteit van 
Amsterdam  

Erik Cammeraat 

Begeleiding onderzoek, analyse en rapportage van het effect van 
bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest op uitspoeling 
naar oppervlaktewater, fysische en chemische- 
bodemeigenschappen, en voedingswaarden van bloemkool 

Amsterdam Green 
Campus  

Projectmanagement projectvoorgang rapporteren 

Amsterdam Green 
Campus  

 

Kennisdeling, betrekken docenten, agrarische ondernemers, 
MBO (Clusius, Wellant) en hbo (Aeres, INHolland) 

 

Erna Steenhuis 

  

Projectnieuws via nieuwsbrieven partners (4 x)/Website/ social 
media via partners /GreenPort NHN, Vollegrondsgroente.net, 
Voedsel Verbindt, NH Food, Provincie NH, etc.) /Netwerk in 
kaart/ stakeholders/Veldbijeenkomsten 2 x per jaar /4 
kenniscafés /1 eindbijeenkomst. /Portretten / deelnemers 
project 

RVO Het gaat dan om het bijwonen van 2x per jaar een bijeenkomst 
dat de  projectgroep bij elkaar komt ( 2x 8 uur) en daarnaast 
onderhoudt hij contact met het ministerie van LNV m.b.t. het 
mestbeleid geeft hij ons advies over de ontwikkelingen van het 
(nieuwe) mestbeleid (24 uur). 

2 Ondernemers Compensatie voor onderzoek 160 uur per ondernemer 

De extra kosten om de mest te laten komen en uit te rijden voor 
de pilot.  

Onderzoeks-
assistent met 
laboratorium 
vaardigheden 

Veldwerk, data verzamelen en data verwerken van  

-de fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen. 

-de productkwaliteit, en voedingswaarden van de gewassen 

-de uitspoeling naar oppervlaktewater 

-de bovengrondse biodiversiteit insecten en weidevogels 

Laboratorium  Laboratorium kosten fysische, chemische en biologische 
bodemeigenschappen. 

Laboratorium kosten productkwaliteit, en voedingswaarden van 
de bloemkool 

Overige kosten  (onvoorzien, reiskosten sprekers, zaalhuur, beamer etc.) 

 

BIJLAGE 

 

Kaarten van velden Fa’s de Reus en Slagter, Hem 
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Kaartje van beschikbare percelen Fa Reus, Hem 
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