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Voorwoord 
Beste lezer, 

 

Voor u ligt het werkstuk bodemonderzoek duurzame bloemkool 2022. Dit werkstuk is geschreven in 

het kader voor onze minor vitale bodem aan Aeres hogeschool in Dronten. Hierbij is moest er een 

onderzoek worden uitgevoerd bij een bedrijf. Wij mochten helpen bij een bodemonderzoek voor 

Green Campus. Dit onderzoek is uitgevoerd in periode van februari 2022 tot juni 2022.  

Onze dank gaat uit naar onze opdrachtgevers van Amsterdam Green Campus Lisa Bibbe en Leon 

Feenstra voor de begeleiding bij dit werkstuk. Ook willen wij graag onze coach Edwin Haasje 

bedankten voor de begeleiding bij dit werkstuk. En mevrouw Ellen Kocks willen we bedanken voor alle 

hulp in laboratorium.  

 

Robin Severens en Robert Tel 
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1. Aanleiding 

1.1 Aanleiding voor het grote onderzoek 

Het onderzoek idee is tot stand gekomen tijdens een hackathon in Noord-Holland in het jaar 2019. Een 

hackathon is een drie daagse bijeenkomst waar casussen worden gepresenteerd en overlegd. 

Bloemkool teler Wim heeft de casus aangedragen vanwege het feit dat de organische stof van zijn 

bodem daalt. Boer Wim wil graag zijn vaste mest niet onderwerken maar een tijd op het land laten 

liggen. Volgens de wet dient de vaste mest meteen in de bodem verwerkt te worden. Dit is echter nog 

een extra bewerking en een groot deel van de natuurlijke cyclus wordt op die manier onderbroken. 

Zijn casus is als een van de drie beste bevonden door intensief onderzoek en speculatie. 

Na de hackathon is de casus vertaald naar een praktijkonderzoek. De volgende partijen zijn betrokken 

bij het onderzoek: RVO, Inholland, de vereniging van broccoli- en bloemkooltelers en provincie Noord-

Holland. De opzet van het onderzoek is verschillende bloemkool percelen opspitsen in stroken welke 

wel en niet bewerkt worden na het uitrijden van vaste mest. 

Hieronder nog een quote van boer Wim voor zijn motivatie achter het initiatief. 

Wim Reus: “Ik denk dat we veel kennis opdoen waarmee we het huidige mestbeleid kunnen 

veranderen ten gunste van de biodiversiteit. Aangezien we als agrariërs in en met de natuur werken en 

leven en dat in de toekomst moeten blijven doen, is het belangrijk dat we de natuurlijke processen niet 

verstoren. ” 

Gehaald uit de Rapportage van 2021 duurzame bloemkool (Morriën, et al 2020). 

1.2 Aanleiding voor ons onderzoek 

De aanleiding voor ons onderzoek is dat wij voor onze minor opdracht bij dit onderzoek betrokken zijn. 

Dit jaar voeren wij 2 metingen uit. Deze metingen leveren een bijdrage aan het vierjarige 

bodemonderzoek duurzame bloemkool: niet onderwerken van vaste mest. De 2 metingen die 

uitgevoerd worden zijn; een meting voor de mest en een meting na de mest. De grondmonsters 

worden verder onderzocht in het lab.   
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2. Inleiding 

2.1 Achtergrond van grotere onderzoek 

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. Binnen de huidige mestwetgeving moet strorijke stalmest direct worden ondergewerkt 

in de bodem. Voor dit vierjarige onderzoek in Noord-Holland zijn twee proeflocaties aangewezen waar 

ontheffing is verleend voor het niet-onderwerken van bovengronds toegediende strorijke mest.  

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. Dit zal ook bijdragen om een 

remmende factor voor het gebruik van vaste mest én voor het sluiten van kringlopen in de landbouw 

weg te nemen. In de periode 2020-2023 worden metingen gedaan aan de fysische, chemische en 

biologische bodemeigenschappen en wordt bepaald wat de invloed is van niet onderwerken op 

bodemkwaliteit, uitspoeling naar oppervlaktewater, onder- en bovengrondse biodiversiteit (microben, 

aaltjes en insecten) en weidevogels, opbrengst en productkwaliteit van gewassen. 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 uitspoeling naar 

oppervlaktewater?  

3. Wat is het effect van bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest op bovengrondse 

biodiversiteit (insecten en weidevogels)?  

4. Wat is het effect van bovengronds aanwenden van dierlijke vaste mest op de opbrengst, 

productkwaliteit, en voedingswaarden van de gewassen?  

 

Gehaald uit de Rapportage van 2021 duurzame bloemkool (Morriën, et al 2020). 

2.2 Ons onderzoek 

Dit onderzoek heeft bijgedragen aan deelvraag 1. Er zijn twee monsters in het veld genomen. Dit om 

te zien hoe de fysische - en chemische bodemeigenschappen zijn veranderd ten opzichte van de jaren 

ervoor. Op deze manier kan er mooi een verloop van de fysische – en chemische 

bodemeigenschappen gezien laten worden. Er zijn vijf proeven uitgevoerd in het lab. Verder in het 

verslag wordt de uitvoering en de resultaten van de proeven beschreven. De resultaten worden 

gebruikt in de rapportage van het jaar 2022.  



 

 

7 

 

2.3 Kennismaking bloemkooltelers  

Het onderzoek is opgenomen in het bouwplan (teeltplan) van twee deelnemende telers in Hem, 

Noord-Holland: Wim Reus en Pé Slagter. Daarnaast wordt een controle uitgevoerd bij boer Dirk-Jan en 

wordt een extra controlemeting gedaan in een groenstrook bij teler Wim. 

 

Proeflocatie 1, de boerderij van Wim, bevindt zich aan de Elbaweg 21 in Hem (Fig. 1). Wim zijn teelt 

kan omschreven worden als kleinschalig. Wim doet het werk op de velden voornamelijk zelf. Het 

perceel is op gedeeld is 6 vlakken met elk een enige behandeling. Proeflocatie 2 omslaat een gedeelte 

van het bedrijf van Pé en bevindt zich aan de Hornweg 6 in Hem (Fig. 1). Het bedrijf van de familie 

Slagter is een stuk groter en een groot deel van het werk wordt uitgevoerd door werknemers. Het 

bedrijf van Pé is vergeleken met de teelt van Wim grootschalig.  

Figuur 1 Alle monster percelen met stippen voor bemonster plaatsen 
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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. Daarmee worden de bestaande verschillen tussen de velden in kaart 

gebracht. Op proeflocatie 1 (Wim Reus) omvat de proef vier stroken, waarop twee behandelingen 

worden toegepast. Op strook A en B wordt geitenmest gebruikt, op strook C en D varkensmest. 

Waarbij A en C is de mest niet ondergewerkt. Bij B en D is de mest wel ondergewerkt. De proefvelden 

lopen van Pe van links naar rechts A en B en bij Wim andersom van rechts naar links A tot D (Fig.1). 

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. Strorijke stalmest is in dit geval een mengsel van 

stro gemaakt van brouwgerst en vaste varkens- of geitenmest. Figuur 1 Op links proeflocatie 1 (Wim) 

en rechts proeflocatie 2 (Pé) met onderverdeling in de verschillende stroken met bijbehorende type 

mest en behandeling. Op proeflocatie 1 (Wim Reus) wordt geen gewasrotatie toegepast. Hier worden 

dus alleen bloemkolen geteeld. De controlevelden in dit onderzoek is het bedrijf van Dirk Jan Kok, 

gevestigd aan de Koggeweg in Venhuizen (naast Hem). Ook Dirk Jan verbouwt bloemkolen en heeft 

vanwege de ligging, ongeveer 2 kilometer bij Wim en Pé vandaan een soortgelijke bodem. Daarnaast 

worden deze velden niet voorzien van strorijke stalmest. De velden van Dirk Jan zijn daarom geschikt 

om als controle velden te dienen tijdens dit vierjarige experiment. 

Voor dit onderzoek is er twee keer een monstername gedaan op de percelen. De eerste monstername 

was op 21 maart 2022. Deze monstername vond plaats voor de mest. De tweede monstername was 

op 12 april 2022. Deze monstername vond plaats na de mest. Deze monstermomenten zijn zowel door 

Green Campus, als door de boer bepaald. De monstermomenten zijn zodanig bepaald dat het perceel 

klaar was voor de uitvoering van de volgende stap.   

Gehaald uit de Rapportage Duurzame bloemkool (Morriën, et al 2020).  
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2.4 Achtergrond uitgevoerde proeven 

Tijdens dit onderzoek zijn er een aantal proeven uitgevoerd. Hieronder worden de proeven kort 

uitgelegd wat de proef inhoudt. Deze omschrijving zijn gehaald uit het de Rapportage van 2021 

duurzame bloemkool (Morriën, et al 2020). 

 

2.4.1 pH 

De pH of zuurgraad van de bodem is een belangrijke en simpele indicator voor bodemkwaliteit. Een 

lage pH oftewel een zure bodem kan veel nutriënten verliezen door uitspoeling. De bodem rondom 

Hem bevat van nature een paar procent kalk en kalk in de bodem neutraliseert verzuring. De 

uitgangspositie van de bodem pH is dus gunstig. Normaliter wordt er ook bekalkt bij de teelt om de pH 

van de bodem op pijl te houden en dat is ook het geval bij onze proefvelden. 

Hypothese  

We verwachten dat de pH zal dalen als gevolg van toepassing van mest, omdat mest een verzurende 

werking heeft. Echter verwachten we ook dat dit tijdens de veldproeven weer omhoog wordt gebracht 

door bekalken door Wim en Pé. De PH zal op deze bodem rond de 7 behouden kunnen blijven.  

 

2.4.2 Gloeiverlies 

Organische stof in de bodem is een belangrijke graadmeter voor bodemkwaliteit en is ook belangrijk 

voor vastlegging van koolstof vanuit de atmosfeer. Daarnaast is bodemorganische stof ook het voedsel 

voor het bodemleven. Bodemorganische stof wordt gevormd door het vergaan van zowel boven- als 

ondergrondse plantenresten. De dode biomassa van wortels en bladeren wordt dan omgezet naar 

kleinere vaste deeltjes door bodemleven van klein tot groot, of wordt omgezet naar oplosbare stoffen 

die dan in het bodem- en grondwater verdwijnen of het wordt weer gemineraliseerd tot kooldioxide 

gas. Omdat bodemorganische koolstof bestaat uit plantenresten is dat oorspronkelijk uit de atmosfeer 

vastgelegde koolstofdioxide. Hoe meer van die koolstof in de bodem blijft en wordt vastgelegd, hoe 

beter het is om het broeikaseffect tegen te gaan. 

De bodemorganische stof hoeveelheid wordt naast de plantengroei en toevoer van dode 

plantbiomassa ook sterk beïnvloed door de landbouwpraktijk. Hoeveel plantmateriaal komt er 

uiteindelijk in de bodem, hoeveel wordt er bij de oogst afgevoerd, vindt er rotatie met verschillende 

gewassen plaats, hoe wordt de bodem bewerkt (want ploegen brengt extra zuurstof in de bodem 

waardoor organische stof makkelijker kan vergaan), wordt er extra organische stof opgebracht 

(bijvoorbeeld via mest) etc. Bodemorganische stof bevordert ook de vruchtbaarheid van de bodem 

omdat het nutriënten vasthoudt, de bodemstructuur verbetert en waterinfiltratie bevordert.  

De hoeveelheid organische stof in de bodem verandert maar langzaam. Slechts maximaal 1% van de 

koolstof in plant materiaal dat in de bodem komt wordt uiteindelijk stabiele organische stof. Uit de 
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literatuur is bekend dat veranderingen in totale bodem organische stof langzaam verlopen, vaak over 

tientallen jaren. 

Hypothese  

Het organische stof van de niet ingewerkte velden zal sneller stijgen. Er wordt een bewerking gespaart. 

Hierdoor komt minder lucht in de bovenste laag van de bodem waardoor er minder organische stof 

afbraak is. Door het niet kerende grondbewerking systeem van de boeren is het namelijk zo dat de 

organische stof zich ophoopt in de bovenste laag. Elke bewerking in deze laag vermindert het 

Organische stofgehalte.  

 

2.4.3 Aggregaat stabiliteit 

Aggregaten zijn bodemdeeltjes die samengeklonterd zijn en daarmee natuurlijke kluitjes in de bodem 

vormen. Aggregaat vorming wordt onder andere beïnvloed door de korrelgrootteverdeling van de 

bodem en door de hoeveelheid organische stof. Daarnaast is de landbewerking van invloed doordat 

ploegen de (grotere) bodemkluiten kapotscheurt. Omdat we kijken hoe de opgebrachte mest de 

aanwezigheid van organische stof beïnvloed en we ook invloed van grondbewerking verwachten, of 

liever gezegd het effect van de afwezigheid van (kerende) grondbewerking, is het zinvol om naar de 

aggregaten in de bodem te kijken. Tussen aggregaten zitten grotere poriën die belangrijk zijn voor de 

beworteling, beluchting en het watertransport door de bodem. Die poriën kunnen dus lucht, 

bodemgassen of water bevatten of een combinatie. 

Als de aggregaten (kluitjes) uit elkaar vallen in kleinere aggregaten of in losse klei, silt en zanddeeltjes, 

dan blokkeren zij daarmee de grotere poriën en dat benadeelt de beluchting en het watertransport 

door de bodem. Het is dus belangrijk dat de hoeveelheid kluitjes en grote poriën stabiel blijft in de 

bodem en dat kunnen we meten door de stabiliteit van de aggregaten met de natte zeef methode. 

Daarnaast beïnvloedt de porieverdeling ook het watervasthoudend vermogen van de bodem.  

Hypothese  

We verwachten dat de aggregaat stabiliteit hoog is, omdat we met een kleiige bodem werken die van 

zichzelf al een hoge stabiliteit heeft, omdat klei de interne cohesie tussen alle bodemdeeltjes in 

bodemaggregaten bevordert. We verwachten ook dat de mest de organische stofgehalten verhoogt, 

waardoor ook de stabiliteit zou kunnen toenemen. We verwachten dat de verschillen het duidelijkst 

zichtbaar worden aan het eind van de veldproef na 4 jaar.  

 

2.4.4 POXC  

Re-actieve bodemorganische koolstof. Organische stof bestaat uit veel verschillende stoffen en 

sommige stoffen reageren sneller op veranderingen in de bodem dan andere. Daarom meten we ook 

permanganaat oxideerbare koolstof (POx-C) ook wel (re-)actieve koolstof genoemd. Dit deel van de 

bodemorganische stof is actief betrokken bij de nutriënten cyclus in de bodem en is een gevoelige 
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indicator voor het meten van snelle veranderingen in de bodemkoolstof. Het reageert snel op 

veranderingen in teeltsystemen, zoals bijvoorbeeld niet-kerende grondbewerking of variatie in de 

gewas rotatie. Een toenemend (re-) actief koolstof gehalte betekent meestal dat de bodemkwaliteit 

verbetert. 

Hypothese 

Wij verwachten een snellere afname van de re-actieve bodemorganische koolstof bij de percelen 

welke de mest van direct wordt ingewerkt. 

 

2.5 Resultaten vorige jaar  

Onderstaand tabellen laten zien wat de nulmeting en de eerste metingen zijn voor de aggregaat 

stabiliteit, percentage bodemorgansiche stof, re-actieve koolstof ende pH. De nulmeting is uitgevoerd 

in maart 2020 en de eerste metingen tussen augustus en november 2020.  Deze tabellen zijn gebruik 

om te kijken hoe onze resultaten zijn ten opzichte van de eerste metingen. Deze zijn gehaald uit de 

Rapportage van 2021 duurzame bloemkool (Morriën, et al 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2 Aggregaat stabiliteit voor de velden van proeflocatie 1 (Wim A en Wim B) en proeflocatie 2 

(Pé A en Pé B) bij aanvang van het experiment (nulmeting) en na de oogst in 2020. (Gebaseerd op de 

data van Susanne de Bruin; 2021). De foutindicatie betreft de standaardfout (standard error). De 

velden Wim C en Wim D zijn nog niet geanalyseerd, dus deze zijn nog niet meegenomen in de 

resultaten 
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Figuur 3 Percentage bodemorganische stof (%) op proeflocatie 1 (Wim A t/m D), proeflocatie 2 (Pé A 

en B) en controlelocatie (Dirk Jan) tijdens de nulmeting en na de oogst 2020. De foutindicatie betreft 

de standaardfout (standard error). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4 Vergelijking van (re-)actieve organische koolstof (POx-C) na de oogst in vergelijking tot de 

nulmeting in het voorjaar 2020. De nulmeting van veld Dirk Jan is genomen in 2021. De foutindicatie 

betreft de standaardfout (standard error). 

 

 



 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5 Zuurgraad van proeflocatie 1 (Wim A t/m D), proeflocatie 2 (Pé A en B) en controleveld (Dirk 

Jan) tijdens de nulmeting en na de oogst 2020. De sterretjes (*) boven de staven betekenen dat de pH-

waarden significant verschillend zijn. Alleen bij veld Wim D zijn er verschillen ten opzichte van de 

andere velden. De foutindicatie betreft de standaardfout (standard error). 
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3. Materialen en methode 
In dit hoofdstuk is beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd en welke materialen nodig zijn bij de 

uitvoering van het onderzoek.  

 

3.1 Materialen  

Voor dit onderzoek zijn de volgende materialen nodig: grondmonsters van verschillende 

meetmomenten. De plekken waar de monsters genomen zijn, zijn in MapsMe vastgelegd. De 

grondmonsters zijn genomen met een schep. De grondmonsters zijn in een zakje gegaan. Om met de 

genomen monsters proeven te kunnen doen, moet het grondmonster droog zijn. Het droog maken 

van het grondmonster gebeurt in een stoof. Na het drogen worden het monster gezeefd om de juiste 

grootte te krijgen voor de proeven. Het zeven van het grondmonster wordt uitgevoerd met een 

schudmachine natte zeef methode . De monsters zijn bewaard in plastic bakjes. Er zijn 4 proeven 

uitgevoerd met de grondmonsters. Voor de uitvoering van proef 1 is het volgende nodig: 4 decimalen 

weegschaal, porseleinen kroesjes, oven en het monster. Voor de uitvoering van proef 2 is het 

volgende nodig: wet sieve (Fig.6 ), monster, demi-water, NAOH, zeefjes, bakjes, weegschaal, spatel 

en oven. Voor de uitvoering van proef 3 is het volgende nodig: 50 ml en 15 ml plastic buis, bekerglas, 

weegschaal, pipetten 100-1000 µL en van 1 tot 10 ml, schudder, spectrofotometer, demiwater en de 

oplossing KMnO4.  En voor de uitvoering van proef 4 is het volgende nodig: plastic flesje, pH-meter, 

kaliumchloride, schudder en demi-water.                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6 Wet sieve apparaat. 
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3.2 Methoden  

3.2.1 Monsters nemen op het veld 

Via MapsMe waren de monstername plekken aangeven waar de monsters genomen moesten worden 

genomen op het veld. Dit zorgt ervoor dat er steeds op dezelfde plek het monster werd genomen. 

Omdat het een onderzoek is voor 4 jaar moet er wel steeds op dezelfde plek monsters worden 

genomen. De monsters worden genomen door met de schep de bovenste 5 cm eraf te scheppen en 

dan de schep in de grond te stoppen en daar een handje grond van te pakken. Dit wordt op 5 plekken 

gedaan bij het monstername punt. Zo wordt er per veld de monsters genomen.  

 

3.2.2 Monsters drogen en zeven 

 

De genomen monsters werden dezelfde dag nog gedroogd. Door de 

genomen monsters eerst te wegen. Hierna gingen de monsters in 

een plastic zakje met gaatjes. Zodat de lucht bij de grondmonsters 

kon komen. De monsters gingen voor 48 uur in de stoof bij 40 °C. Na 

de 48 uur werden de monsters weer gewogen. Hierna werden de 

monsters gezeefd met een schudmachine natte zeef methode (Fig. 

7) tot een fractie van 2 mm of kleiner. Deze fractie werd bewaard in 

plastic bakje tot dat de monsters nodig waren voor de proeven.     Fig.7 Schudmachine natte zeef methode  

 

3.2.3 pH bepaling 

 

Een afgestreken koffieschepje monsters werd genomen en werd in een plastic flesje gedaan. Hierbij 

kwam de kaliumchloride. Hierna ging het flesje 20 minuten shaken op de schudmachine. Na de 20 

minuten bleef het monster nog 40 minuten staan. Na de 40 minuten werden de monsters gemeten 

met een pH-meter. Dit door de pH-meter eerst af te spoelen met demi-water. Hierna kon de pH-meter 

in het plastic flesje worden gehouden. Als de waarde op het schermpje blijft staan kon de waarde 

worden opgeschreven. Bij elk nieuw monsters werd eerst de pH-meter weer schoongespoeld met 

demi-water.  
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3.2.4 Gloeiverlies 

 

Weeg het porseleinen kroesje op 4- decimalen nauwkeurig af op de weegschaal. Hierna werd er 1 

gram gemalen monster afgewogen op 4-decimalen nauwkeurig er werd in het kroesje gedaan. Na het 

afwegen gaan de monsters in een oven op 105 graden voor 24 uur. Na de 24 uur werden de monsters 

uit de oven gehaald en afgekoeld in een exsiccator, zodat er geen vocht bij komt. Dan worden de 

monsters weer gewogen. Dit bepaalt het vochtgehalte van de monsters aan de hand van een formule 

hieronder weergeven. Hierna gaan de monsters in de oven op 500 graden voor 16 uur.  Dan werden 

de monsters weer gekoeld in een exsiccator, zodat er geen vocht bij komt. Dan werd de monsters 

weer gewogen. En dan kan het organische stof bepaald worden. Hiervoor is de volgende formule 

opgesteld zie hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Aggregaat Stabiliteit met de Wet Sieving Apparatus 

 

Eerst werden de bekers gewogen en gevuld met demi-water. Hierna werd er 4 gram lucht gedroogde 

aggregaat van <2 mm. afgewogen en gegaan in de zeef. Plaats de zeven in de zeefhouder van de wet 

sieve in de beginstand. Bevochtig de monsters en laat dit voor 5-10 minuten staan. Hierna werd de 

zeefhouder in de bedrijfsstand gezet. Zorg ervoor dat er genoeg water in staat. Is er niet voldoend 

water in vul dan water bij door het speciale vulgaatje. Nadat er genoeg water in zat werd de wet sieve 

aangezet voor 3 minuten. Na de 3 minuten werden de zeven eruit gehaald door de zeefhouder in de 

beginstand te zetten. Laat de zeven uitlekken totdat er geen water meer instond. Haal de bekers er 

onderuit en zet en nieuwe set gewogen bekers onder. Deze bekers werden met NAOH gevuld. De 

zeefhouder werd weer in de bedrijfstand gezet en werd weer gekeken over er genoeg vloeistof in zat. 

Zo niet dan weer bijvullen. Zet de wet sieve aan voor 5-8 minuten. Na 8 minuten werd er met een 

spatel door de zeven heen duwen om zo de laatste kleine deeltjes door de zeef te duwen. Hierna ging 
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de wet sieve weer aan tot dat alles kleine dan de zeef in de oplossing zat. Dan werd de zeefstandaard 

weer in de beginstand gezet zodat het uit kan lekken. Na het uitlekken konden deze bekers ook onder 

de zeven uit. Hierna gingen alle bekers in een oven met 110 °C zodat al het water verdampt. Dit duurt 

tussen de 20-24 uur. Na het verdampen werden weer alle bekers gewogen. Hierna kon met de 

volgende formule de stabiele fractie worden uitgerekend zie hieronder.  

 

 

3.2.6 POXC 

 

De kaliumpermanganaat (KMnO4) oplossing is gemaakt door Ellen Kocks.  

Deze proef werd in set van 5 monsters tegelijkertijd uitgevoerd. Eerste werden er twee plastic buizen 

gelabeld eentje van 50 ml en eentje van 15 ml. 2,5 gram lucht gedroogde grond werd afgewogen en in 

de 50 ml buis gedaan. In de 50 ml buis met grond kwam nog 18 ml demi-water + 2 ml KMnO4 

oplossing. Dit werd 2 sec hand geschud. Daarna werden de buizen in een shaker gelegd voor 2 

minuten. Onmiddellijk na het schudden gingen de buizen 10 minuten in het donker. Terwijl de 

monsters bezonken werd en 9,90 ml in de 15 ml buis gegaan. Na de 10 minuten werd er 100 µl uit 

gehaald en in de 15 ml buis gedaan. De 15 ml buis werd 10 keer ondersteboven gehouden. Hierna 

werd er 4 ml uit de 15 ml gehaald en in cuvet gedaan. De cuvetten werden gemeten met een 

spectrofotometer bij een golflengte van 550 nm.  

Ook werd er een standaardset gemaakt door: 

 

KMNO4 CONCENTRATIE 
(MOL/L) 

KMNO4 OPLOSSING (ML) DEMI-WATER (ML) 

0.005 0.05 9.75 

0.010 0.5 9.50 

0.015 0.75 9.28 

0.020 1.00 9.00 
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Deze oplossing werd 10x verdunt en gemeten met de spectrofotometer.  

Nadat alles gemeten was met de spectrofotometer kon met de volgende formule van elk monster de 

absolute droog gewogen massa (b) in grammen met het afzonderlijk bepaalde vochtgehalte worden 

berekend. Zie hieronder.  

 

 

  



 

 

19 

 

4. Resultaten  
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek per proef beantwoord. De proeven zijn 

uitgevoerd in het lab van school. Bij de grafieken die gemaakt zijn is het gemiddeld van de 3 genomen 

monsters genomen.  

3.1 Vochtgehalte na drogen monsters 

Na het drogen van de grond van veldvochtgehalte naar droog monster materiaal is er een grafiek 

opgesteld met de gewichten van voor en na het drogen. Hieruit kan het verlies (het verdampte water) 

worden bepaald. Hieruit is een percentage verloren gewicht gemaakt en in een tabel geplaatst. Hierbij 

is onderscheid gemaakt tussen de boeren en de soorten bewerkingen maar niet alle perceel punten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8 Voor de mest het verloren vochtpercentage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9 Na de mest het verloren vochtpercentage 
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 4.2 pH bepaling 

 

 

Figuur 10 Zuurgraad van proeflocatie Wim (A t/m D), proeflocatie Pe (A en B) en controleveld (Dirk Jan) voor en 

na de mest. 

4.3 Gloeiverlies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11 Percentage vochtgehalte (%) voor de velden van proeflocatie Wim (A en Wim B) en proeflocatie Pé  (A 

en Pé B) en controleveld ( Dirk-Jan) voor en na de mest. 
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Figuur 12 Percentage bodemorganische stof (%) voor de velden van proeflocatie Wim (A en Wim B) en 

proeflocatie Pé  (A en Pé B) en controleveld ( Dirk-Jan) voor en na de mest.  

 

4.4 Aggregaat stabiliteit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13 Aggregaat stabiliteit voor de velden van proeflocatie Wim (A en Wim B) en proeflocatie Pé  (A en Pé B) 

en controleveld ( Dirk-Jan) voordat de mest erop kwam.  
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4.5 POXC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 14 Vergelijking van (re-)actieve organische koolstof (POx-C) voor de mest in vergelijking tot na de mest. 

voor de velden van proeflocatie Wim (A en Wim B) en proeflocatie Pé  (A en Pé B) en controleveld ( Dirk-Jan)   
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5. Discussie  
Hierin wordt beschreven wat er tussen de hypothese en conclusie anders uitgevoerd had moeten 

worden om de gewenste resultaten te behalen. 

5.1 Monstername 

De monstername in het algemeen is goed uitgevoerd. De perceel punten zijn met behulp van gps-

coördinaten van maps.me goed gevonden zodat elke monstername op dezelfde plek is uitgevoerd. 

Echter de manier van monstername geeft geen goed beeld van de complete bodem. Voor een goed 

beeld over de uitgevoerde proeven dient een monster met meerdere herhalingen genomen te worden 

van het hele perceel. De monstername nu waren meerde monstername plekke verplaatst over het 

perceel. Daarnaast is de mening van de studenten dat met een schepje een beetje bovengrond 

scheppen als monster geen representatief beeld geeft van de werkelijke situatie. De studenten denken 

dat met een prikstok zoals een instantie als Eurofins gebruikt een beter representatief beeld schetst. 

Daarnaast is er tijdens de proef een perceel verschoven. Dit is dus eigenlijk een perceel waar geen 

concreet resultaat op gesteld kan worden. 

Het aantal monstername momenten was in het begin van het onderzoek 4 keer. Dit was niet mogelijk 

voor om te doen. Omdat de laatste monstername momenten na de minor viel zijn deze niet 

uitgevoerd. Tijdens de loop van het onderzoek is gebleken dat het niet haalbaar was om alle proeven 

in het lab te kunnen uitvoeren. Daarom zijn er dingen veranderd aan het onderzoek. 

Allereerst is in het veld op alle monsterplekken een monsters genomen. Echter zijn deze niet allemaal 

behandelend in de proeven. Dit omdat het anders niet haalbaar was binnen de tijd. Daarom zijn er per 

strook maar 3 monsters genomen. Dat zijn de volgende monstername plekken 1,3 en 5. Bij Pe het veld 

met 10 monstername plekken daar zijn de volgende plekken gepakt 2,6 en 9. 

Ook is de wet sieve methode maar op 1 keer monstername uitgevoerd omdat er meerder mensen met 

het apparaat bezig moesten. Als wij de tweede monstername hadden willen uitvoeren hadden de 

andere medestudenten niet de tijd gehad om hun metingen uit te voeren.  

Kwalitatief onderzoek. 

5.2 Algemeen onderzoekskwaliteit 

Binnen het onderzoek wordt uiteindelijk een bepaling gedaan over de impact van het niet 

onderwerken van de vaste mest direct na het verstrooien. Zoals benoemd wordt hierbij alleen naar de 

bovenste paar centimeter gekeken. Dit kan een vertekent beeld geven doordat met bewerkingen de 

mest sneller verteert en de bodem in trekt. Als alleen naar de bovenste paar centimeter gekeken 

wordt kan er geen concreet beeld gemaakt worden over afbraak van de mest. 
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Er wordt binnen het onderzoek ook veel aandacht besteed aan andere invloeden. Maar voor de 

controle wordt wel een perceel gebruikt welke zich bijna midden in een dorp bevindt. Dit is een 

vertekend beeld. Daarnaast ligt bij een perceel de groenstrook direct aan een proef perceel waardoor 

daar meer bodemleven en vogels zich zullen vestigen. 

 

5.3 Protocollen 

Green Campus heeft aan het begin van het onderzoek de protocollen gegeven die hun hebben 

uitgevoerd. Deze hebben wij laten lezen door de mensen van het lab of deze mogelijk waren om uit te 

voeren in het lab. Echter waren er een paar niet aanwezig in het lab. Daarom zijn er dingen besteld. De 

POXC en gloeiverlies methode is volgens het protocol van Green Campus uitgevoerd. De pH en wet 

sieve methode zijn uitgevoerd volgens het protocol van de Aeres hogeschool. 

 

5.4 pH bepaling 

De pH bepaling is niet precies genoeg. Binnen deze bepaling zit een differentiatie van 0,3 boven en 

onder de werkelijke waarde. Dit geeft binnen de resultaten dus een speling van 0,6 waardoor 

uitschieters onder de 0,6 verschil niet concreet kunnen worden benoemd. 
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6. Conclusie  
De resultaten zijn vergeleken met de resultaten van de vorige jaar. Hierover is een conclusie 

getrokken. Hierbij wordt ook benoemd wat dit betekend voor de hypothese en een kleine redenatie 

waarom de resultaten zich zo voordoen. 

6.1 Vochtgehalte na drogen monsters 

In de twee tabellen zijn kleine verschuivingen. Het verloren vocht percentage heeft alles te maken met 

bewerking of geen bewerking. Hoeveel is de bovengrond waar het monster genomen is opgedroogd. 

Zo kan duidelijk gezien worden dat in de onbewerkte grond waar ook mest op is gereden de 

percentages stijgen. Ook bij boer Dirk-Jan en de groenstrook waar de bodem niet is bewerkt stijgt het 

vocht percentage in de bovenlaag. Bij de ingewerkte mest bodems is niet concreet dat deze stijgen of 

zakken. Deze bodems zijn zeer licht bewerkt en behouden in de 5 centimeter onbewerkte grond hun 

vocht gehalte. 

6.2 pH 

Op de klei bodems is altijd een natuurlijke afbraak van zeeschelpen. Deze zeeschelpen houden de 

bodem basis. In de resultaten is goed te zien dat de waarden stijgen. Direct na het mest strooien 

monstername 2 zijn deze waardes nog steeds hoog. Monstername 3 en 4 zouden waarschijnlijk weer 

iets lagere waardes zien doordat de mest aan het verwerken is en er kunstmest wordt toegediend 

welke beide de bodem weer zuurder maken. 

De algemene conclusie voor nu is dat bij alle boeren de pH concreet is gestegen. Maar een conclusie 

trekken over de verschillende proef percelen is niet concreet uit te werken. Samen met onze 

hypothese komt het erop neer voor nu dat de pH rond de zeven zal blijven als er eens in de acht jaar 

een keer wat kalk gestrooid kan worden. Misschien tegen die tijd kan er gesteld worden of de percelen 

waar de mest niet is ingewerkt een hogere Ph hebben. 

6.3 Gloeiverlies 

Binnen de proef gloeiverlies gebeurt eigenlijk iets wat binnen de hypothese niet klopt. Na het mest 

rijden is de organische stof lager. Zoals in de discussie staat kan het dat een gedeelte van de 

organische stof verder is weggezakt in het droge voorjaar. Maar naast het organische stof stijgt het 

percentage vocht in het monster net als in de vochtgehalte bepaling. Misschien is het ook wel de 

proefmethode welke andere uitslagen geeft wanneer het vochtgehalte van het monster verschilt. Kan 

het meer kleine deeltjes mee verdampen. 

De resultaten onderling zelf zijn alleen van boer Wim interessant. Zoals benoemd wordt boer Pe niet 

een verschil meegerekend omdat het a perceel verschoven is. Bij boer Wim kan een kleine 

meerderheid organische stof gezien worden in de percelen waar de mest direct wordt ingewerkt. 

Dit kleine verschil komt overeen met de hypothese. Hoe minder bewerkingen hoe minder afbraak. 
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6.4 Aggregaat Stabiliteit 

De aggregaat stabiliteit verschilt sterk tussen de percelen. Doordat er nog geen database is kan dit niet 

echt vergeleken worden met andere bodems. Wel heeft elke monstername en conclusies van andere 

monstername momenten in dit onderzoek een nieuw groot verschil. De conclusie van de studenten is 

dat de aggregaat stabiliteit sterk te maken heeft met de bewerkingen of invloeden welke de bodem 

mee in aanraking komt vlak voor de monstername. Ook kan gezien worden dat een bodem als de 

groenstrook welke zeer zwaar en vettig was tijdens het bemonsteren niet direct een hogere stabiliteit 

heeft. Mogelijk hebben planten ook invloed op de stabiliteit. Tussen de percelen valt niet veel te 

melden en de hypothese is niet te koppelen aan een uitslag. 

 

6.5 POXC 

Een concrete conclusie kan niet getrokken worden uit de uitslagen. Als ze worden vergeleken met de 

uitslagen van eerdere jaren wordt gaat de re-actieve koolstof allemaal samen omhoog en naar 

beneden maar blijft het gemiddelde redelijk hetzelfde. Onze hypothese kan nog niet beantwoord 

worden hiervoor is langer onderzoek nodig. 
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7.Studenten reflectie 

7.1 Robert Tel 

Ik vond het geweldig leuk om de bloemkool teelt en het akkerbouwgebied te leren kennen via deze 

opdracht. Daarnaast was de proeven uitvoeren leuk om een keer te zien. Ik denk zelf dat het hele 

onderzoek via ons niet echt handig was of heel effectief bleek. Door grote verschillen in de proeven en 

de uitvoering blijft een conclusie van de hoofdvragen na ons onderzoek nog ver weg. 

Ik denk zelf dat het onderzoek qua bodem betreft professioneler kan door de punten zoals deze in de 

discussie staan. Daarnaast voor bodemonderzoek bij dit soort hoofd en bijvragen moet een lange 

periode aangehouden worden voor echte resultaten. De meetmethoden zijn te onspecifiek voor de 

hele kleine verschillen welke veranderen binnen de opzet. 

Maar het hele onderzoek gaat niet over bodem. De bodem is zelfs maar een klein deel naar mijn idee. 

Hoe de vogels en het bodemleven terugkomen zijn conclusies welke de ondernemers meer mee 

kunnen en welke ook goed worden uitgevoerd naar mijn idee. 

7.2 Robin Severens 

Ik vond het een leuk project om aan te werken. Tijdens de uitvoering van het project ben ik veel te 

weten gekomen over teelt van bloemkool in Noord-Holland. De gesprekken met boer Wim over de 

bloemkoolteelt vond ik heel interessant en leuk. Je leert namelijk veel van boer die zelf bezig is met 

vak. Ook vond ik het heel leuk om de proeven in het lab uit te voeren. Op deze manier heb ik een 

bijdrage kunnen leveren aan een groot bodemonderzoek. De manier van werken in het lab, zou mijns 

inziens professioneler kunnen (zie discussies). Niet al onze resultaten kunnen meegenomen worden bij 

het grote onderzoek, omdat de wijze waarop de resultaten tot stand zijn gekomen anders is dan de 

wijze van de onderzoekers. Ook al wordt hetzelfde protocol gebruikt, de uitvoering is toch altijd 

anders. Voor de rest kan ik sluiten ik me aan bij de reflectie van Robert.   
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Bijlagen 

Bijlage 1: Verkregen resultaten  

Tabel 1: Gewichtsverlies van monstername plekken van boer Dirk-Jan na het drogen van de monsters bij 

monstername 1.  

Monstername 
plek  

Voor oven 
(g) 

Na oven 
(g) 

Verlies 
(g) 

1 0,451 0,384 0,067 

2 0,54 0,449 0,091 

3 0,702 0,586 0,116 

 

Tabel 2: Gewichtsverlies van monstername plekken van boer Pe na het drogen van de monsters bij 

monstername 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voor oven (g) Na oven (g) Verlies (g) 

    

1 0,493 0,3940 0,0990 

2 0,535 0,4210 0,114 

3 0,698 0,564 0,134 

Geit boven gewerkt    
 0,427 0,319 0,108 

2 0,407 0,304 0,103 

3 0,339 0,262 0,077 

4 0,325 0,248 0,077 

5 0,379 0,298 0,081 

6 0,351 0,271 0,08 

7 0,538 0,435 0,103 

8 0,488 0,394 0,094 

9 0,485 0,392 0,093 

10 0,491 0,38 0,111 
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Tabel 3: Gewichtsverlies van monstername plekken van boer Wim na het drogen van de monsters bij 

monstername 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Monstername plek Voor oven (g) Na oven (g) Verlies (g) 

Groenstrook     

1 0,785 0,627 0,158 

2 0,654 0,517 0,137 

3 0,629 0,496 0,133 

Geit ondergewerkt     

1 0,521 0,433 0,088 

2 0,598 0,498 0,1 

3 0,466 0,393 0,073 

4 0,609 0,522 0,087 

5 0,418 0,355 0,063 

Geit bovengewerkt    

1 0,42 0,363 0,057 

2 0,439 0,379 0,06 

3 0,346 0,297 0,049 

4 0,459 0,395 0,064 

5 0,497 0,426 0,071 

Varken ondergewerkt     

1 0,245 0,296 -0,051 

2 0,307 0,257 0,05 

3 0,296 0,256 0,04 

4 0,363 0,309 0,054 

5 0,497 0,211 0,286 

Varken bovengewerkt     

1 0,294 0,254 0,04 

2 0,375 0,328 0,047 

3 0,369 0,316 0,053 

4 0,359 0,306 0,053 

5 0,381 0,342 0,039 
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 Tabel 4: Gewichtsverlies van monstername plekken van boer Dirk-Jan na het drogen van de monsters bij 

monstername 2.  

Monstername 
plek  

Voor oven 
(g) 

Na oven 
(g) 

Verlies 
(g) 

1 0,319 0,26 0,059 

2 0,237 0,193 0,044 

3 0,202 0,166 0,036 

 

Tabel 5: Gewichtsverlies van monstername plekken van boer Pe na het drogen van de monsters bij 

monstername 2. 

 

  Monsternamen plek  Voor oven (g) Na oven (g) Verlies (g) 

Geit ondergewerkt    

1 0,318 0,252 0,0660 

2 0,321 0,2570 0,0640 

3 0,268 0,2100 0,0580 

Geit bovengewerkt    

1 0,310 0,226 0,0840 

2 0,290 0,233 0,0570 

3 0,332 0,256 0,0760 

4 0,377 0,296 0,0810 

5 0,283 0,213 0,0700 

6 0,290 0,214 0,0760 

7 0,296 0,222 0,0740 

8 0,374 0,281 0,0930 

9 0,271 0,21 0,0610 

10 0,270 0,207 0,0630 
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Tabel 6: Gewichtsverlies van monstername plekken van boer Wim na het drogen van de monsters bij 

monstername 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7: Resultaten pH proef 

Monstername 
plek  

pH monstername 
1 

pH monstername 
2 

A1 7,15 7,4 

A3 7,13 7,34 

A5 7,02 7,37 

Monstername plek Voor oven (g) Na oven (g) Verlies (g) 

Groenstrook     

1 0,239 0,179 0,06 

2 0,287 0,218 0,069 

3 0,272 0,207 0,065 

Geit ondergewerkt     

1 0,22 0,18 0,04 

2 0,227 0,183 0,044 

3 0,203 0,168 0,035 

4 0,212 0,174 0,038 

5 0,279 0,217 0,062 

Geit bovengewerkt    

1 0,255 0,212 0,043 

2 0,299 0,243 0,056 

3 0,247 0,203 0,044 

4 0,254 0,205 0,049 

5 0,302 0,246 0,056 

Varken ondergewerkt     

1 0,346 0,281 0,065 

2 0,36 0,288 0,072 

3 0,291 0,241 0,05 

4 0,314 0,256 0,058 

5 0,288 0,235 0,053 

Varken bovengewerkt     

1 0,334 0,261 0,073 

2 0,329 0,257 0,072 

3 0,344 0,262 0,082 

4 0,283 0,213 0,07 

5 0,345 0,264 0,081 
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B1 7,16 7,25 

B3 6,95 7,14 

B5 7,18 7,23 

C1 7,05 7,2 

C3 7,07 7,13 

C5 7,2 7,25 

D1 7,1 7,25 

D3 6,96 7,1 

D5 7,02 7,17 

groen 1 7,08 7,27 

groen 2 7,24 7.27 

groen 3 7,12 7,2 

DJ 1 7,2 7,31 

DJ 2 7,23 7,39 

DJ 3 7,2 7,4 

Pe A1 7,1 7,3 

Pe A2 7,1 7,37 

Pe A3 7 7,37 

Pe B2 7,2 7,4 

Pe B6 7,29 7,35 

Pe B9 7,05 7,31 
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Tabel 8: Resultaten gloeiverlies methode van meetmoment 1.  

Monstername 
plek 

Gewicht 
potje Inweeg 

Na 105 
graden 

Na 500 
graden 

Pe A1 23,7483 1,0170 24,7582 24,6907 

Pe A2 17,3264 1,0008 18,3211 18,2635 

Pe A3 18,4363 0,9698 19,3967 19,346 

Pe B2 17,4826 1,0032 18,4777 18,3843 

Pe B6 19,4467 0,9918 20,4307 20,3316 

Pe B9 15,8783 0,9944 16,8671 16,7886 

groen 1 23,0588 0,9968 24,0491 23,9771 

groen 2 18,6185 1,0102 19,6211 19,5535 

groen 3 23,5980 1,0214 24,6098 24,526 

A1 17,3693 0,9714 18,3344 18,2706 

A3 18,4192 0,9853 19,3967 19,3337 

A5 24,8673 1,0091 25,8703 25,8067 

B1 18,0718 1,0101 19,0753 19,0121 

B3 17,5104 0,9975 18,5019 18,4302 

B5 21,8950 1,0339 22,9219 22,8424 

C1 18,2811 1,036 19,3095 19,2348 

C3 19,0668 0,9774 20,0358 19,9721 

C5 20,4915 0,9631 21,4460 21,3823 

D1 19,8101 0,9989 20,7984 20,7345 

D3 23,4390 0,9366 24,3696 24,3067 

D5 17,4901 1,0136 18,4939 18,4213 

DJ 1 20,9499 1,0757 22,0168 21,9505 
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DJ 2 21,2013 1,0821 22,2736 22,2072 

DJ 3 18,9889 1,006 19,9851 19,9216 

Tabel 9: Resultaten gloeiverlies methode van meetmoment 2.  

Monstername 
plek 

Gewicht 
potje Inweeg 

Na 105 
graden 

Na 500 
graden 

Pe A1 15,9072 1,4241 17,3057 17,2259 

Pe A2 15,8817 1,2103 17,0658 16,9918 

Pe A3 40,4749 1,7774 42,2181 42,1444 

Pe B2 16,0329 1,12 17,1259 17,0411 

Pe B6 16,3002 1,3537 17,6212 17,53 

Pe B9 16,1297 1,4059 17,5054 17,4338 

groen 1 17,4825 1,0496 18,4974 18,43 

groen 2 17,5109 1,2214 18,693 18,6243 

groen 3 17,3641 1,0677 18,4026 18,3372 

A1 24,8679 1,0158 25,8599 25,8125 

A3 16,3506 1,1005 17,4228 17,3625 

A5 15,8788 1,1969 17,0481 16,9851 

B1 18,0687 1,2237 19,2625 19,1885 

B3 20,9497 1,1065 22,0246 21,9695 

B5 17,4885 0,9096 18,3744 18,3298 

C1 23,7486 1,543 25,2499 25,1761 

C3 21,5828 1,0994 22,6514 22,59 

C5 21,2022 1,423 22,5883 22,5121 

D1 21,8956 1,3239 23,1843 23,1273 

D3 19,0671 1,3079 20,3409 20,267 
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D5 18,4365 1,5726 19,9644 19,8702 

DJ 1 15,9675 1,6772 17,6008 17,5274 

DJ 2 15,8786 1,6698 17,5063 17,4149 

DJ 3 16,2782 1,2799 17,5293 17,4338 

 

Tabel 10: Resultaten wet sieve methode  

Potje 1 
Monstername 

plek 
Gewicht 

potje 

Gewicht 
na eerste 

keer 
zeven Potje 2  

Gewicht 
potje 

Gewicht na 
tweede keer 

zeven 
Gewicht in 

zeefje 

1 B1 Wim 187,35 188,37 9 189,85 192,72 4,087 

2 B5 Wim 189 190,6 10 189,82 192,34 4 

3 A1 Wim 187,44 189,25 11 187,34 189,7 4,07 

4 A3 Wim 187,29 189,2 12 187,24 189,47 4 

5 A5 Wim 187,43 189,24 13 187,27 189,6 4,06 

6 C1 Wim 190,22 191,43 14 187,65 190,51 4 

7 C3 Wim 187,37 188,68 15 188,08 190,9 4,06 

8 C5 Wim 187,27 188,51 16 186,89 189,72 4,05 

1 B3 Wim 187,35 189,23 9 189,85 191,7 4,07 

2 D1 Wim 189 190,99 10 189,82 191,81 4,05 

3 D3 Wim 187,44 189,32 11 187,34 189,42 4 

4 D5 Wim 187,29 189,19 12 187,24 189,26 4,02 

5 Gr1 187,43 189,63 13 187,27 189,04 4,03 

6 Gr2 190,22 192,18 14 187,65 189,67 4,04 

7 Gr3 187,37 188,77 15 188,08 190,57 4,03 

8 Dj1 187,27 189,99 16 186,89 188,32 4,04 
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1.a Dj2 185,34 187,7 9.a 185,68 187,43 4,02 

2.a Dj3 185,47 187,5 10.a 184,03 186,19 4,05 

3.a B2 Pe 184,58 186,48 11.a 184,8 187,05 4,02 

4.a B6 Pe 185,31 186,51 12.a 183,89 186,86 4 

5.a B9 Pe 184,16 185,31 13.a 184,51 187,49 4,03 

6.a A1 Pe 184,81 187,05 14.a 190,58 192,46 4,01 

7.a A3 Pe 184,09 186,01 15.a 190,33 192,63 4,03 

 
A4 Pe 184,05 185,59 16.a 185,38 187,97 4,03 

 

Tabel 11: Resultaten van POXC-methode meetmoment 1.  

  Inweeg Meetwaarde 

D1 2,548 0,304 

D2 2,548 0,273 

D3 2,437 0,298 

Pe A1 2,555 0,192 

Pe A2 2,503 0,16 

Pe A3 2,54 0,111 

Pe B2 2,516 0,127 

Pe B6 2,518 0,095 

Pe B9 2,526 0,026 

A1 2,508 0,193 

A3 2,455 0,194 

A5 2,54 0,153 

B1 2,483 0,218 

B3 2,561 0,226 
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B5 2,501 0,221 

C1 2,503 0,208 

C3 2,479 0,331 

C5 2,537 0,21 

D1 2,472 0,248 

D3 2,411 0,263 

D5 2,518 0,229 

g1 2,602 0,219 

g2 2,446 0,221 

g3 2,589 0,208 

 

Tabel 12: Resultaten POXC methode meetmoment 2. 

  inweeg meetwaarde 

Pe A1 2,486 0,199 

Pe A2 2,449 0,198 

Pe A3 2,434 0,217 

Pe B2 2,449 0,124 

Pe B6 2,441 0,121 

Pe B9 2,591 0,126 

D1 2,541 0,218 

D2 2,469 0,216 

D3 2,464 0,272 

A1 2,519 0,187 

A3 2,491 0,2 

A5 2,505 0,217 

B1 2,531 0,215 
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B3 2,518 0,196 

B5 2,492 0,212 

C1 2,493 0,198 

C3 2,535 0,192 

C5 2,535 0,193 

D1 2,504 0,218 

D3 2,527 0,239 

D5 2,515 0,148 

g1 2,505 0,176 

g2 2,47 0,159 

g3 2,499 0,189 

 


