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VOORWOORD  

Voor u ligt de eerste tussentijdse rapportage van het project ‘Duurzame bloemkool’. Dit rapport is 
geschreven in samenwerking met Léon Feenstra, Rosa Boone, Elly Morriën, Erik Cammeraat, Pé Slagter en 
Wim Reus. 

In maart 2020 is het project ‘duurzame bloemkool’ van start gegaan. 

We zijn begonnen met het onderzoeken van de bodem op de proefvelden om te weten wat de 
uitgangsposities is voordat we de behandeling ‘niet onderwerken van strorijke stalmest’ toe gaan passen en 
kunnen meten wat daarvan het effect op de bodem is. 

Deze zogenoemde nulmeting is een belangrijke eerste stap in het project, omdat alle metingen van de 
komende jaren (waarin verschillende behandelingen worden vergeleken) afgemeten moeten kunnen 
worden aan de uitgangspositie. 

Een deel van de nulmeting zal worden uitgelegd in dit rapport. Er zijn veel monsters genomen maar niet alle 
monsters zijn al geanalyseerd in het laboratorium. De monsters kunnen voor lange tijd bewaard worden in 
de koeling of vriezer.   

Naast nulmetingen zijn ook de eerste metingen met de behandeling ‘niet onderwerken van strorijke 
stalmest’ gedaan.   

Naast de gedeeltelijke resultaten van de nulmetingen vindt u ook de volledige beschrijving van de methode 
die is toegepast, terug in deze rapportage. Dit in overleg met de collega’s in Friesland die in 2021 van start 
gaan. 

De waarden in dit rapport zijn niet vergeleken met standaardwaarden uit de literatuur. Er is voor gekozen de 
nulmeting pas te relateren aan de waarden die bekend zijn uit de literatuur als de eerste metingen van het 
experiment geanalyseerd zijn. 
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1. INLEIDING 

In het kader van de kringloopvisie van het ministerie van LNV wordt, uitgaande van het idee van natuur inclusieve 
landbouw in de regionale context, onderzocht hoe het niet-onderwerken van strorijke stalmest (bovengronds 
aanwenden van dierlijke strorijke stalmest) een bijdrage levert aan een gezonde bodem, bodemvruchtbaarheid, 
biodiversiteit en het verhogen van de voedingswaarde in de bloemkool.  

Dit is de eerste tussentijdse rapportage van een vierjarig Living Lab in Noord-Holland in samenwerking met 
Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Ecolane om het effect van bovengrondse aanwending van regionaal 
beschikbare vaste mest op de bovengenoemde factoren te onderzoeken.  

Na vier jaar helpen de resultaten bij het vaststellen of het wenselijk is de huidige regelgeving met betrekking tot 
het verplicht onderwerken van vaste mest 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.  

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

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. De volgende vier vragen zullen in de loop van de jaren 
beantwoord worden. 

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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2. METHODE  
 

LEESWIJZER 

Methoden die gebruikt zijn voor het meten van fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen, 
worden beschreven in hoofdstuk 2. 1 Methoden die gebruikt zijn voor het meten van de opbrengst, 
productkwaliteit, en voedingswaarden van de gewassen na de eerste oogst in september 2020, worden 
beschreven in hoofdstuk 2.2. Methoden die gebruikt zijn voor het meten van uitspoeling naar oppervlaktewater, 
staan beschreven in hoofdstuk 2.3 Methoden die gebruikt zijn voor het meten van bovengrondse biodiversiteit 
op insecten en weidevogels. staan in hoofdstuk 2.4 

OPZET VAN DE PROEF 

De proef is opgenomen in het bouwplan van twee deelnemende telers in Hem (Noord-Holland): Wim Reus en Pé 
Slagter. Proeflocatie 1, de boerderij van Wim, bevindt zich aan de Elbaweg 21 in Hem. Proeflocatie 2 omvat een 
veld van Pé aan de Hornweg 6 te Hem (zie Figuur 1). Op de twee proeflocaties wordt een driejarig bouwplan 
toegepast, van 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, op deze locaties begint de proef naar alle waarschijnlijkheid in het voorjaar van 2021. 

Voorafgaand aan de proef maakten beide telers gebruik van verschillende soorten meststoffen. Wim gebruikte 
onder meer compost, kunstmest, strorijke stalmest (ondergewerkt) en drijfmest. Pé gebruikte zowel drijfmest, 
kunstmest als strorijke stalmest op zijn percelen. Beide telers doen overwegend aan niet-kerende 
grondbewerking. De bodem wordt ter voorbereiding op de teelt en na afloop van de teelt vaak gefreesd. Frezen 
is een manier van niet-kerende bodembewerking waarbij de bodem wordt verkruimeld. Bladmateriaal en 
plantenresten worden hiermee onder de toplaag van de bodem verwerkt. Daarbij wordt de bodem direct zaai-
klaar gemaakt. Ook wordt regelmatig gebruik gemaakt van vanggewassen in de winter, zoals Japanse haver. De 
telers maken allebei gebruik van verschillende variëteiten bloemkool, geschikt voor verschillende groeiperioden. 
De verschillende behandelingen leiden tot verschillende uitgangssituaties op de deelnemende velden bij aanvang 
van de proef. Om te voorkomen dat deze verschillen de interpretatie van de resultaten beïnvloeden, wordt voor 
aanvang van de proef een nulmeting gedaan. Daarmee worden de bestaande verschillen tussen de velden in 
kaart gebracht. De resultaten van een deel van de analyses van deze monsters staat toegelicht in dit rapport. 

 

Op proeflocatie 1 omvat de proef vijf stroken, waarop drie behandelingen worden toegepast. Op strook A en B 
wordt geitenmest gebruikt, op strook C en D varkensmest. Strook E dient als een controle. Op proeflocatie 2 
bestaat de proef uit twee velden, A en B. Op beide velden wordt geitenmest gebruikt. Op veld A wordt deze niet 
ondergewerkt, op veld B wel (zie Figuur 1). Alle mest die wordt toegepast, is strorijke stalmest, met uitzondering 
van strook E op proeflocatie 1. Strorijke stalmest is in dit geval een mengsel van stro gemaakt van brouwgerst en 
vaste varkens- of geitenmest. 

 

De stroken en velden die voor het experiment worden gebruikt op de twee proeflocaties verschillen in grootte. 
Op het bedrijf van Pé zijn de velden groter. De heterogeniteit van de bodemmonsters kan daarom ook groter 
zijn. Om een zo representatief mogelijke steekproef te nemen die corrigeert voor verschillen in oppervlakte, 
wordt er op de stroken bij Wim op vijf vaste punten bemonsterd. Op de proeflocatie van het bedrijf van Pé zijn 



 

5 P a g i n a                        
 

er twee velden die ieder op tien punten bemonsterd zijn. De bemonsteringspunten zijn vaste meetpunten, waar 
gedurende de proef steeds opnieuw bemonsterd zal worden (Figuur 1).  

 

Figuur.1 Onderverdeling type mest en bewerking op de proeflocaties van dit experiment (Gecreëerd in ArcGISPro door Rosa Boone 2020). 

 

2.1. METHODE FYSISCHE, CHEMISCHE EN BIOLOGISCHE BODEMEIGENSCHAPPEN 

METHODE BIOLOGISCHE BODE MEIGENSCHAPPEN 

“Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland”, van Hanegraaf 2019 is een rapport waarin 
bodemparameters beschreven worden met gewenste meetfrequentie (in de tijd en ruimte) en de 
bemonsteringsmethodiek. Voor het meten van de biologische bodemeigenschappen in dit onderzoek gebruiken 
wij dit rapport van Hanegraaf als uitgangspunt. Daarin wordt voor bodem-biologische eigenschappen 
geadviseerd om de dichtheid en diversiteit van aaltjes (nematoden) en regenwormen te bepalen. Daarnaast 
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wordt ook de biomassa van bacteriën en schimmels en de biomassa van bacteriën alleen bepaald. Hanegraaf 
suggereert het gebruik van microscopie, PLFA (Phospholipid Fatty Acids) en visuele beoordeling van 
regenwormen als meest betrouwbare en goed onderbouwde meetmethoden. In aanvulling op deze methoden 
wordt de methode ‘Next Generation Sequencing (NGS)’ en ‘Biolog EcoPlates’ gebruikt en hieronder toegelicht. 

Next Generation Sequencing (NGS) is een methode die kan worden gebruikt om de samenstelling van de 
microbiologische gemeenschap vast te stellen. De methode kan zowel voor bacteriën, schimmels als nematoden 
(aaltjes) vaststellen welke soorten in de bodem aanwezig zijn op basis van het aanwezige DNA. Uit de resultaten 
van de NGS kan een Shannon Index worden bepaald, dit geeft een maat voor de biodiversiteit in de bodem voor 
bacteriën, schimmels en nematoden.  

Om inzicht te krijgen in welke specifieke groepen micro-organismen (o.a. bacteriën, schimmels en protozoa) in 
de bodem aanwezig zijn, wordt een Phospholipid Fatty Acid (PLFA: Fosfolipide vetzuren) analyse uitgevoerd. 
Doordat elk levend bodemorganisme zijn eigen unieke samenstelling heeft van vetzuren in de celwand, geeft de 
PLFA-methode een indicatie van de groepen micro-organismen die aanwezig zijn in de bodem. Met deze analyse 
kan ook de totale microbiële biomassa worden bepaald. De analyse kost tijd om op te zetten, maar geeft een 
beeld van het bodemleven. De methode vervangt de eerder voorgestelde methodes van biofumigatie en 
ergosterol.  

Naast de algehele biodiversiteit is het van belang te weten wat de functionele biodiversiteit is van de 
microbiologische gemeenschap in de bodem. Met behulp van Biolog EcoPlates (zie foto 1) is er een functietest 
van de microbiële gemeenschap uitgevoerd. Met EcoPlates wordt gekeken naar de afbraak van 31 verschillende 
substraten door microben. Hoe meer verschillende substraten kunnen worden afgebroken, hoe groter de 
functionele biodiversiteit van de microben in de bodem is. Microbiële gemeenschappen geven veel informatie 
over veranderingen in het milieu, en zijn daarom ook een belangrijke indicator van verandering in het 
bodemleven door verschillende bemestingstechnieken. Bovendien spelen de micro-organismen een grote rol in 
de koolstofhuishouding binnen de bodem en in de onderdrukking van ziektes en plagen. Een hoge biodiversiteit, 
zoals die kan worden gemeten met Next Generation Sequencing of PLFA, garandeert geen hoge functionele 
diversiteit van het microbiologische bodemleven. De EcoPlates bieden een mogelijkheid om de proeflocaties en 
de verschillende behandelingen met elkaar vergelijken (Biolog, 2018). 

 

 

Foto 1. Monster op Ecoplate 
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Bodemaaltjes, ook wel bekend als nematoden, behoren tot de microfauna in de bodem. Deze nematoden 
kunnen zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op de productiviteit en de hoeveelheid plagen in 
een gewas. De nematoden worden uit het bodemmonster geëxtraheerd met behulp van de Oostenbrink 
trechter. De kwantificatie van de diversiteit en aantallen van de totale hoeveelheid aaltjes en de hoeveelheid 
plant parasitaire aaltjes is op het moment van schrijven nog niet voltooid. 

Regenwormen behoren tot de macrofauna in de bodem. Ze spelen een rol in de water-, koolstof- en 
nutriëntenhuishouding in de bodem. Daarnaast dienen ze als een belangrijke voedselbron voor akkervogels. De 
dichtheid en diversiteit van regenwormen is voor aanvang van de proef vastgesteld. Gedurende de proef wordt 
deze bemonstering tweemaal jaarlijks herhaald, tijdens het broedseizoen van de akkervogels. 

Op proeflocatie 1 (Wim) wordt de proef opgezet in stroken. Aan beide uiteinden van deze stroken is een monster 
uitgestoken van 30 bij 30 bij 30 cm om de aantallen en soorten regenwormen te bepalen Op locatie 2 bestaat de 
proef uit twee velden. Hier is gekozen op de vier hoeken van ieder veld eenzelfde monster te nemen.  

 

METHODE FYSISCHE BODEMEIGENSCHAPPEN 

Op de proeflocaties zijn monsters genomen waarmee het watervasthoudend vermogen van de bodem kan 
worden vastgesteld. Het watervasthoudend vermogen van een bodem is belangrijk voor de beschikbaarheid van 
water in de bodem en daarmee voor de opname door planten. Niet al het water in de bodem is beschikbaar voor 
planten. De hoeveelheid water die een bodem kan vasthouden onder invloed van de zwaartekracht, de maximale 
hoeveelheid water in de bodem, kan worden bepaald door bodemmonsters onder een druk van 0,1 atmosfeer 
(pF 2,0; 1.104 Pa) te plaatsen. Dit wordt de veldcapaciteit genoemd. Deze maximale hoeveelheid water in de 
bodem is niet volledig voor de plant beschikbaar. Een deel van het water is gebonden aan de bodem en kan niet 
door de plant worden opgenomen. De hoeveelheid water die overblijft in de bodem als al het plant- beschikbare 
vocht is opgenomen, wordt geduid met het permanente verwelkingspunt. Dit wordt bepaald door 
bodemmonsters gedurende minimaal zes weken op een druk van 15 atmosfeer (pF 4.2; 1,5.106 Pa) te zetten. Het 
verschil tussen het permanent verwelkingspunt en de veldcapaciteit bepaalt het watervasthoudend vermogen 
van een bodem. 

 

METHODE CHEMISCHE BODEMEIGENSCHAPPEN 

Per bodemmonster is er gekeken naar de hoeveelheid ‘actieve koolstof’. De actieve koolstof verwijst naar een 
fractie koolstof in de bodem die nauw verbonden is met de hoeveelheid vastgelegd organisch materiaal in de 
bodem. De waarden fungeren als vroege indicatie van koolstofvastlegging in de bodem. De hoeveelheid actieve 
koolstof kan worden bepaald met behulp van de stof kaliumpermanganaat. Door de koolstof binnen een 
voorbereid bodemmonster te oxideren met behulp van kaliumpermanganaat ontstaat een beeld van de variatie 
in actieve koolstof tussen de verschillende locaties en stroken (Bongiorno, 2019). 

Verlies van ammoniak of nitraat vanuit de landbouw leidt in natuurgebieden tot een verhoogd stikstofaanbod. 
Eutrofiëring wordt op een aantal plaatsen eveneens veroorzaakt door stikstofuitspoeling naar het 
oppervlaktewater. Bij een te hoog aanbod van stikstof gaan bepaalde plantensoorten overheersen ten nadele 
van andere soorten. Daarmee daalt de soortenrijkdom (‘biodiversiteit’). Bij organische meststoffen (mest, 
compost) is stikstof deels direct beschikbaar en deels pas na mineralisatie van organisch gebonden stikstof. Bij 
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kunstmest is stikstof meestal direct beschikbaar. De totale hoeveelheid stikstof is per monster bepaald met de 
CNS-methode (later in rapportage 2021 komt dit uitgebreider aanbod). 

 

2.2 METHODE OPBRENGST, PRODUCTKWALITEIT, EN VOEDINGSWAARDEN  

De opbrengst van het gewas wordt bepaald, evenals de kwaliteit. Eva de Rijke wordt gevraagd een plan te maken 
van activiteiten voor het meten van onder andere de inhoudstoffen. De smaaktest zal in nazomer 2021 voor het 
eerst plaatsvinden. 

Tabel 1: Overzicht stoffen die interessant zijn om te worden gemeten 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 

 

 

2.3 METHODE UITSPOELING NAAR OPPERVLAKTEWATER   

Voor de nulmeting is in maart 2020 oppervlaktewater bemonsterd. Zowel bij Pé als bij Wim is er slootwater 
meegenomen. Deze monsters zijn in de koeling geplaatst en moeten nog worden geanalyseerd.  

Er is gekozen om water te onttrekken uit bodemmonsters op verschillende diepten, om een beeld te krijgen van 
de samenstelling van het bodemwater per strook. Er wordt op één punt per strook bij Wim en op twee punten 
per veld bij Pé op drie dieptes bemonsterd. Daarnaast wordt er een opstelling geplaatst waarmee het 
hemelwater kan worden opgevangen. Met deze twee datapunten kan op basis van de ratio chloorionen tussen 
het hemelwater en het bodemwater de uitspoeling worden gekwantificeerd.  

Aangezien de samenstelling van stoffen in het hemelwater varieert, wordt over een langere periode hemelwater 
verzameld voor analyse. In samenwerking met Wim en Pé wordt deze opstelling gemonitord en worden de 
monsters gekoeld opgeslagen tot aan de analyse. 

2.4 METHODEN BOVENGRONDSE INSECTEN EN WEIDEVOGELS 

 

Door middel van het plaatsen van een Malaise-val kan worden bepaald welke soorten vliegende insecten het 
veld passeren. Op proeflocatie 1 is per mestsoort één Malaise-val geplaatst (Entosphinx Malaise val, 100 cm 
breedte, 150 cm lengte). Op het moment dat de Malaise-val geplaatst werd was de bloemkool bedekt met 
netten. Daarom is ervoor gekozen om de Malaise-vallen op de looppaden tussen de stroken A & B, C & D en E 
te plaatsen. Op de velden van Pé is gekozen voor 1 Malaise-val per bewerking. Om te corrigeren voor de lagere 
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bedekkingsgraad van malaisevallen op de grotere velden bij Pé, is besloten een grotere val te plaatsen. (NHBS 
Malaise-val, 115 cm breedte, 188 cm lengte). De vallen hebben van 11 tot 19 juni 2020 in de velden gestaan.  

Akkervogels 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 akkervogels en het gedrag van akkervogels op die percelen. In het 
jaar 2020 zijn er verscheidene nesten van akkervogels aangetroffen. 
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3. RESULTATEN 

LEESWIJZER 

De resultaten van de nulmetingen van de fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen worden 
beschreven in hoofdstuk 3. 1 De resultaten van de opbrengst, productkwaliteit, en voedingswaarden van de 
gewassen na de eerste oogst in september 2020 worden beschreven in hoofdstuk 3.2. Resultaten metingen van 
uitspoeling naar oppervlaktewater staan beschreven in hoofdstuk 3.3 De resultaten van bovengrondse insecten 
en weidevogels staan in hoofdstuk 3.4 

3.1 RESULTATEN VAN DE NULMETINGEN VAN DE FYSISCHE, CHEMISCHE EN BIOLOGISCHE 
BODEMEIGENSCHAPPEN 

RESULTATEN BIOLOGISCHE BODEMEIGENSCHAPPEN 

Uit de analyse van de Ecoplates naar biologische eigenschappen van de bodem blijkt dat microben uit de 
bodemmonsters van proeflocatie 2 in staat waren om 30% van de substraten af te breken. Dat betekent dat er 
van 31 verschillende substraten door microben een derde is afgebroken.  

De stroken op het bedrijf van Wim (proeflocatie 1) verschillen onderling. De stroken A, B en C bevatten 
microbiologische gemeenschappen die in staat zijn ongeveer 40% van de substraten af te breken. De 
microbiologische gemeenschappen uit strook D en E bereiken een lager percentage (zie figuur 2). Het verschil 
tussen deze stroken is gebaseerd op een enkel meetmoment. De natuurlijke variatie die door deze test wordt 
aangetoond tussen de verschillende stroken is precies het soort variatie waarvoor een nulmeting van belang is. 

 

 

 

Figuur 2A en 2B. Percentage microbiële diversiteit in functie.  Ecoplates gemeten in 1000x verdunde grond. Verdunningen zijn bij 32 
koolstofsubstraten gepipetteerd, productie van CO2 (respiratie, dus afbraak van substraat door met name de bacterie-gemeenschap) is 
gemeten als kleurintensiteit- verloop gedurende één week. Eén substraat is een watercontrole en één substraat een positieve controle. 
Kleuring van meer dan 30% boven de watercontrole (gestandaardiseerd voor de maximale kleuring) is gescoord als een 1, lager dan 30% als 
een 0. Aantal substraten dat afgebroken kan worden is opgeteld en als percentage van alle testsubstraten (30) weergegeven als 
functionele diversiteit van met name bacteriën. Per proeflocatie is dit op vijf plekken getest en de gemiddelde diversiteit is weergegeven in 
het staafdiagram. De afwijking van het gemiddelde is als balkje weergegeven (standaardfout). 

 

 

Veld 
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Wormen  

Uit de analyse van de wormen blijkt dat er verschillen zijn tussen het aantal wormen in de bodem van de vijf 
stroken op proeflocatie 1. De nulmeting van regenwormen toont een grote variatie tussen de stroken bij Wim 
(proeflocatie 1) en tussen de velden bij Pé (proeflocatie 2) (zie figuur3). 

 

 

 

 

Figuur 3. Op beide proeflocaties zijn monsters genomen van 30x30x30 cm. De grafieken geven de gemiddelde aantallen en gewichten van 
de gevonden regenwormen per strook/veld. Ook is de verdeling tussen juveniele en volwassen wormen weergegeven in de grafieken (links). 

Op proeflocatie 1 zijn in strook A, B en E minder wormen gevonden dan op de stroken C en D.  De verschillen zijn 
mogelijk te verklaren door de fase waarin de strook zich bevindt. Als er net geoogst is, ligt er veel bladafval en 
dus organische stof op de bodem. Op de stroken A en B was voor het nemen van de monsters juist net gefreesd. 
Het is bekend dat bewerking van de bodem en de hoeveelheid bodembedekking een grote invloed hebben op 
de dichtheid en aantallen van regenwormen in de bodem. Op strook E stonden op het moment van de 
bemonstering bloemkolen. Op proeflocatie 2 zijn de aantallen wormen in het veld lager dan op sommige stroken 
op proeflocatie 1. Wel lijken de wormen daar wat dikker. Er zijn drie soorten wormen gedetermineerd: 
A.caliginosa, A. chlorotica en L. rubellus .  

A.caliginosa behoort tot de pendelaars. Deze wormen pendelen van de diepe bodemlagen (tot wel 3 meter) naar 
de strooisellaag om daar hun voedsel te vinden. Zij maken hierbij verticale gangen, wat goed is voor de 
bodemstructuur. A. chlorotica behoort tot de bodembewoners. Ze leven tot 40 cm diep en eten organische stof. 
Hun functie is de structuur van de bodem verbeteren. L. rubellus is een strooisel bewoner, die leeft niet dieper 



 

12 P a g i n a                        
 

dan 20 cm onder de grond en eet voornamelijk platenresten en mest. Zijn functie is organisch materiaal verteren. 
Dan bestaan er ook nog ‘pendelaars’, die tot 3 meter onder de grond leven en plantenresten eten. Ze zorgen 
voor de drainage en beluchting van de bodem. 

Wellicht niet vreemd maar wel de moeite waard om te benoemen, is dat op de stroken waar de strooisel-laag 
niet aanwezig was, ook geen strooiselbewoners werden aangetroffen tijdens de bemonstering (Tabel 2). 

Regenwormen proberen over het algemeen daglicht te vermijden, en trekken zich bij verstoringen in de bodem 
(ook bemonstering) terug naar diepere lagen. Door een diepte te kiezen van 30 cm , vormt zich een beeld van de 
beschikbare fractie regenwormen voor weidevogels (Tolkamp et al., 2006). De pullen van de weidevogels eten 
voornamelijk juveniele wormen. Volwassen regenwormen kunnen op soort worden gedetermineerd, waarmee 
een indicatie wordt gegeven van de functie die de worm vervult in de bodem.  

Tabel 2: Overzicht verzamelde data nulmeting regenwormen (gemiddelden van twee respectievelijk vier monsters per strook/veld) 

Proeflocatie Wim (1) Pé (2) 

Strook/veld A B C D E A B 

Totaal aantal 
wormen in kluit 
(30x30x30 cm) 

18 2 43 61 20 25 41 

Aandeel juveniele 
wormen (%) 

72 100 62 82 73 33 64 

Aandeel 
volwassen 
wormen (%) 

28 0 38 18 27 67 36 

Strooisel-
bewoners (%) 

0 0 25 27 33 17 50 

Bodem-bewoners 
(%) 

0 0 8 18  25 25 

Pendelaars (%) 100 0 67 54 67 58 25 

 

 

RESULTATEN FYSISCHE BODEMEIGENSCHAPPEN 

Op de proeflocaties zijn monsters genomen waarmee het watervasthoudend vermogen van de bodem kan 
worden vastgesteld. Het watervasthoudend vermogen van een bodem is belangrijk voor de beschikbaarheid van 
water in de bodem en daarmee voor de opname door planten. Het verschil tussen het permanent 
verwelkingspunt en de veldcapaciteit bepaalt het watervasthoudend vermogen van een bodem. Momenteel is 
voor de nulmeting alleen de veldcapaciteit bepaald (zie figuur 4). Dit geeft dus nog niet aan wat het werkelijke 
watervasthoudend vermogen van de bodem is.  

De waarde van het watervasthoudend vermogen hangt onder andere samen met de structuur, de textuur en het 
organisch materiaal in de bodem. Er zijn verschillen in de veldcapaciteit tussen de verschillende stroken van Wim 
zichtbaar, dit kan worden verklaard door verschillen in de structuur. De verwachting is dat de textuur tussen deze 
stroken nagenoeg niet verschilt. 
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Figuur 4 Uitgangssituatie gemiddeld watervasthoudend vermogen op proeflocaties (maart 2020). 

 

De droge bulkdichtheid is een maat voor de dichtheid van de bodem. Het is ook een maat voor de 
indringingsweerstand, waardoor kan worden gekeken of een bodemprofiel verdicht is of niet. Voor zware 
kleigronden (vergelijkbaar met de proef) geldt een kritieke dichtheid van 1.75 (+/- 0.006) g/cm3 (Hanegraaf, van 
den Elsen, de Haan, Visser, & Research, 2019). Een steen heeft een bulkdichtheid van 3. 

De gevonden waarden van de proeflocaties op bedrijf P en bedrijf W duiden op een poreuze bodem. 

 

 

      Figuur 5. Resultaten gemiddelde droge bulkdichtheid nulmetingen per proeflocatie (maart 2020). 
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RESULTATEN CHEMISCHE BODEMEIGENSCHAPPEN 

 

Per bodemmonster is er gekeken naar de hoeveelheid actieve koolstof (zie figuur 6). Dit is een maat voor de 
stabiele hoeveelheid koolstof in de bodem en wordt gebruikt als ‘early indicator’ van koolstofvastlegging. De 
hoeveelheid actieve koolstof kan worden bepaald met behulp van de stof permanganaat. Door koolstof uit een 
voorbereid bodemmonster te oxideren met behulp van permanganaat valt het actieve koolstofgehalte te 
bepalen. 

 

  

Figuur 6. Resultaten actieve koolstof in de bodem bij uitgangssituatie voorafgaand aan experiment.  

 

 

Per bodemmonster is er gekeken naar de hoeveelheid stikstof (zie figuur 7).  

 

Figuur 7 Gemiddeld percentage totale stikstof per proeflocatie (maart 2020). 
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3.2 RESULTATEN OPBRENGST, PRODUCTKWALITEIT, EN VOEDINGSWAARDEN  

 

De opbrengst van het gewas wordt bepaald, evenals de kwaliteit. Daartoe zijn de bloemkolen van de 
verschillende plots geoogst, van labels voorzien en in de vriezer e. Eva de Rijke wordt gevraagd een plan te maken 
van activiteiten voor het meten van onder andere de inhoudstoffen. De smaaktest zal in nazomer 2021 voor het 
eerst plaatsvinden.  

 

Foto 2. Bloemkool  

 

3.3 RESULTATEN UITSPOELING NAAR OPPERVLAKTEWATER   

 

Hier zijn nog geen resultaten van. Later meer in rapportage 2021. 
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3.4 RESULTATEN BOVENGRONDSE INSECTEN EN WEIDEVOGELS 

 

Opmerkelijk is dat er grote verschillen zijn in de resultaten tussen de stroken van Wim en de velden bij Pé 
(Figuur 8). Afgaande op de schaal van de as bij figuur 8 A en C, wordt snel duidelijk dat de malaiseval op het 
veld van Pé veel grotere hoeveelheden insecten heeft gevangen. Mede hierom is besloten om voor het 
volgende jaar ook op de velden van Pé een kleinere Malaise val te plaatsen, om zo te kijken in hoeverre de 
grootte van de vallen de hoeveelheden gevangen insecten beïnvloedt. De data vormen een momentopname op 
beide proeflocaties. 

 

 

 

 

 

Figuur 8. Gewicht en aantallen insecten per vierkante meter, bij Wim (figuur A & B) en Pé (figuur C & D). De data zijn verkregen met behulp 
van malaisevallen van verschillende grootte. Deze zijn voor de duur van een week (11-19 juni 2020) op het veld geplaatst gedurende het 
broedseizoen van de akkervogels. 
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Door het uitvoeren van een MAS-telling, (Meetnet Agrarische Soorten) kunnen jaarlijks aantallen weidevogels 
en dichtheden bepaald worden op elk afzonderlijk perceel binnen het Living Lab. Een MAS-telling is een 
methode van tellen, welke leidend is voor SOVON m.b.t tellingen voor weidevogels. Tellingen worden gedaan 
op minimaal 5 telpunten per gebied (of perceel), van 10 minuten per telling. Van deze tellingen worden er 4 in 
het voorjaar gedaan. Aangezien tellingen door een expert moeten worden uitgevoerd, en deze tellingen ook 
tijdsintensief zijn, is er besloten contact op te nemen met SOVON, om een vrijwilliger te zoeken voor de twee 
proeflocaties. Rosa Boone is op het moment in gesprek met Landschap Noord-Holland over een eventuele 
vrijwilliger.  

Geert Pietersen van IVN-west Friesland heeft doorgegeven 22 nesten bij bedrijf W geteld te hebben. 

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. Dit gaat van start in 2021 (Persoonlijke comm. SOVON 2020). 
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4. IMPACT  

 

4.1 KENNISDELING MET ONDERNEMERS & OVERHEID IN DE REGIO 

Het projectteam ‘duurzame bloemkool’ bestaat uit ondernemers, overheid en onderwijs, zie team 
samenstelling in onderstaande tabel. 

De wetenschappers overleggen onderling en met hun studenten en student-assistenten. De projectleider 
overlegd regelmatig met deze personen maar ook met de provincie NH, UvA-administratie en ERNA-
communicatie. 

Eens per maand is er een overleg (stand van zaken/vragenuurtje) en verder is er een app-groep met alle 
partijen. 

Groenpact schreef naar aanleiding van interview met Amsterdam Green Campus over dit project. 
https://www.groenpact.nl/groen-in-actie/groen-onderwijs-betrokken-bij-project-duurzame-bloemkool 

Verder verschenen er van Erna Steenhuis een aantal berichten via twitter en websites. Op 28-10-2020 
verscheen er bijvoorbeeld op de website van Vollegrondsgroente.net een nieuwsbericht over ons project 
https://vollegrondsgroentenet.com/nieuws/niet-onderwerken-strorijke-stalmest-beter-voor-bodem. 

Ook staan er inmiddels meerdere filmpjes op YouTube zoals deze van 3 juni 2020 Youtube Greenport NHN 
https://www.youtube.com/watch?v=CiYDsDcLdzg 

Als men nu in google typt ‘strorijke stalmest’ zijn de eerste drie hits over dit livinglab!  Voor meer informatie 
over de output verwijs ik u naar bijlage 1. 

Tabel  3 Uitvoerende werkgroep project ‘duurzame bloemkool’ 2020. 

Organisatie Naam Functie 

Universiteit van Amsterdam Elly Morriën    Assistant professor 

Erik Cammeraat Associate Professor 

Rosa Boone Onderzoeksassistent 

Leon Feenstra Student-assistent 

Rutger van Hall Laboratoriummedewerker 

Amsterdam Green Campus Roos van Maanen Projectmanager 

Lisa Bibbe  Projectleider 

LNV Gerda van Eck Programma manager 

Vollegrondsgroente.net Erna Steenhuis Netmentor 

Van Hall Larenstein Emiel Elferink Lector Gezonde Bodem 

Provincie NH Danielle Lieuwen Beleidsmedewerker landbouw 

Janny Gerritsen Beleidsadviseur sector Groen  

Ondernemers Pé Slagter Bedrijfsvoerder 

 Wim Reus Bedrijfsvoerder 

 

 



 

19 P a g i n a                        
 

 

.  

Foto 3. Bijeenkomst Rassenproef Vollegrondsgroentenet voor ongeveer twintig personen (bloemkooltelers, 
zaadfirma’s en plantenkwekers, Rosa Boone en Wim Reus hebben project ‘duurzame bloemkool’ toegelicht. 
Foto is gemaakt door Erik Cammeraat. 

 

 

4.2 IMPACT VOOR HET ONDERWIJS 

 

Momenteel zijn er 3 universitaire studenten en 4 hbo studenten betrokken bij het project ‘duurzame 
bloemkool’. Er zijn twee stageplaatsen aangeboden aan mbo-studenten startend in februari 2021. 

Leren door praktijkervaring in een combinatie van alle niveaus is een onderwijsinnovatie die zal leiden tot meer 
kans op de arbeidsmarkt van de toekomst. 

Om dit alles te bereiken zijn we in het eerste half jaar van dit vierjarige project al begonnen met instructie- 
filmpjes én sfeerfilmpjes die in de winter 2020-2021 gebruikt kunnen worden. 

 

 

ARJEN BANK: 3DE JAARS BACHELOR FUTURE PLANET STUDIES 

30 mrt-10 juli 2020. Thesis: “Maximizing nutrient availability, minimizing phytotoxic metal 
concentrations and liming on clay and sandy soils”.  



 

20 P a g i n a                        
 

Arjen heeft de data van Wim Reus op klei vergeleken met data van zandbodems waar Elly eerder 
mee werkte en daar de pH bufferende werking van gemodelleerd, om te kijken of je kon zien dat je 
in klei minder snel hoeft te bekalken om de pH van de bodem goed te houden. Dit heeft hij 
gemodelleerd in visual MINTEQ een programma dat draait onder Matlab. Het geplande 
laboratoriumwerk kon i.v.m. COVID-19 geen doorgang vinden. 

 

JHALEESA ALBERG: 3DE JAARS BACHELOR FUTURE PLANET STUDIES  

30 mrt-10 juli 2020. Thesis: “Will vis-NIR spectroscopy be the new method to measure aggregate 
stability?”.  

Jhaleesa heeft twee modellen in de literatuur vergeleken waarbij aggregaat-stabiliteit berekend 
wordt uit pH, textuur en gehalte aan organisch materiaal. Het werd vergeleken met data die de 
aggregaat stabiliteit meten met een klassieke methode (natte zeef) en Near InfraRed spectroscopy. 
Ze vergeleek verschillende datasets en interviewde Wim Reus. Haar conclusie was dat de huidige 
modellen niet zo geschikt zijn om aggregaat stabiliteit te berekenen, maar dat NIR-spectroscopy 
een goede aanvulling is op de klassieke natte-zeefmethode. Het geplande laboratoriumwerk kon 
i.v.m. COVID-19 geen doorgang vinden. 

 

NATALIA DREIJER: 3E JAAR BACHELOR FUTURE PLANET STUDIES 

10 November 2020 - 30 Maart 2021.  

Thesis: “The effect of tillage and straw manure on nutrient leaching on marine clay soils “ 

Het thesis onderzoek richt zich op het effect van ploegen en stro-rijke stalmest op de uitspoeling van 
nutriënten naar bodem en oppervlaktewater. De resultaten van oppervlakte en bodemwater kwaliteit worden 
beschreven en bediscussieerd. De watersamples zijn genomen uit velden met een marine kleibodem waar 
bloemkool verbouwd wordt in Hem, Nederland. De bloemkool wordt verbouwd op zes plots waarvan drie met 
ploegen (T) en drie zonder ploegen (NT) bewerkt worden, allen gecombineerd met stro-rijke stalmest. 
Uitkomsten van de sample analyse uit de Skalar autoanalyzer worden met behulp van literatuur bediscussieerd 
om kaderichtlijnen te creëren voor duurzaam mest gebruik. 

 

 

STEPHAN VAN DIJK, EMILE KAPTEIJN, TIMO VAN DER MEER & ABRAM SCHAAP; TOEGEPASTE BIOLOGIE.  

Aeres Hogeschool Almere. Literatuuroverzicht van de invloed van het bovengronds uitrijden van strorijke mest 
en het niet keren van de grond op de bodemstructuur, de ondergrondse biodiversiteit (schimmels, mijten & 
regenwormen) en de bovengrondse biodiversiteit (muizen en weidevogels). 
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