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LAGERE EM ISSI ES, BEI-ERE TEETTRESU LTATEN

ÍBoeren wlllen vooral de bodem verbeteren'
JORG TÓNJES

Flevolandse akkerbouwers

en bollentelers verbeteren

hun bodemkwaliteit om

emissies naar het oppervlak-

tewater te verlagen. Project-
i

deelnemers Geert Burger en

Niels van den Heijkant willen

vooral met bodemverbete-

ring aan de slag.

n de buurt van Espel zit een meet-
punt voor de waterkwaliteit in de

Onderduikerstocht. Daar werden
volgens Yvonne Gooijer van CLM
Onderzoek en Advies normover-

schriidingen van residustoffen ge:
- meten. Het is lastig te zeggen of en

hoe teeltmaatregelen doorwerken
in emissies naar het oppervlaktewa-'i 
ter, maar het gevoel is goed bii het
PoP3-project in de Noordoostpol-
der.

In dit pÍoiect werkten CLM,

Delphy, KAVB, FAC en Coen ter Berg
Advies samen met akkerbouwers en
bollentelers aan verbetering van de
bodemkwaliteit en vermindering
van erf- en perceelsemissies.

Een belangriike aanname bij het
proiect was dat betere bodemstruc-
tuur, voorkomen van verdichting

, en verslemping en een goede bo-
demwuchtbaarheid biidragen aan
lagere emissies. Bij de deelnemers

.) zaten het bollenbedriif van de fa-
milie Burger uit Espel en de familie
Van den Heijkant met akkerbouw en
vleeskuikens.

In het gebied legden achttien be-
drijven een wasplaats aan met een
reinigingsinstallatie voor afualwa-
ter.- Bij Van den Heijkant is een was-
plaats buiten. Ernaast is de opslag
voor gewasbeschermingsmiddelen

en komt een voorraadvat met lei-
dingwater. Zo kunnen ze met dat
water spuiten en de spuit vullen op
de wasplaats. Als ze wat morsen of
er waait iets weg, dan spoelen ze dat
weg via het filtersysteem zodat het
niet in het milieu terechtkomt.

Niels van den Heiikant en Geert
Burger noemen beiden de interesse

a

Msrc Botermons van Vitens (links),

Geert Burger en Niels van den He-

ijkont in een winterse polder.
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'Geef binnen agrarische

sector ruimte voor

experimenten'

voor bodemkwaliteit als reden om
in het project te stappen. Organis-
chestofgehaltes hoger maken is voor
Burger belangrijk. De biiwerking is
mogeliik betere afbraak van resten
gewasbeschermingsmiddelen en

minder uitspoeling en afspoeling.
'Ik wil de teeltlaag groter maken en
het land beter bedekt houden.'

Van den Heijkant is het eens met
Burger: 'Het project begon bij de
waterkwaliteit, maaï de boeren wil-
len vooral weten hoe ze hun bodem
kunnen verbeteren.'

Burger vond de praktische bege-

leiding door de bodemdeskundigen
Coen ter Berg en Christoffel den
Herder leerzaam. 'Van verdichting
wisten we wel wat. Vooral leren over
het bodemleven was in de zes of ze-

ven biieenkomsten goed.' Van den
Heijkant: 'Zelf gaje niet zo snel een
gat spitten. Door het samen te doen,
leer ie veel en kun je ook vergeliiken
en verschillen begrijpen.'

BREDERE BANDEN

In de regio ziin telers veel met de
grond bezig, zegt Burger. Het inzet-
ten van groenbemesters neemt toe.

'Ik denk dat de bodemkwaliteit ver-
betert, hoewel de bedriiven groter
worden. Om tiid te sparen, doen
telers meer in één werkgang. Dat

is iuist goed voor de grond. Ie riidt
maar één keer en de machines zijn
beter en staan op bredere banden.'

Van den Heiikant zegt dat de

vanzelfsprekendheid van handelin-
gen weg is. 'Vroeger was ploegen
standaard. Nu ga je steeds beter na-
denken of dat wel het beste is. We

hebben een buurman die met vaste

rijpaden werkt. Dat is interessant

om eens te zien.'Burger: 'De studie-
clubs ziin heel actief. Bil mechani-
satiebedrijven kiiken we mee naar
demonstraties en praktiiktests.'

Omdat verdichting, verslemping
en kapotrijden van de grond bij een
late oogst slecht zijn voor volgende
teelten, werken de bedrijven liever
met een lichtere rooier. 'Wij blijven
onder de 10 ton. De lelies ziin pas

rooibaar in de periode oktober tot
half.december Het is varÍbelang dat
de grond goed doorworteld, water-
doorlatend en niet verdicht is', geeft
Burger aan.

Na uien en bieten zaait Burger
rogge om de bodem goed te houden.
'Lelies planten we in maart. Door de

rogge is de grond dan droger. Je kunt
eerder het land op en ik heb nog-
nooit zoveel wormen gezien als af-
gelopen teeltseizoen. We zijn meer

organische mest gaan gebruiken.

Daardooi heb ie meêr sporenele-
menten en ie ziet een toename van
het bodemleven. Na het planten ge-

bruiken we kippenmestkorrels.'
Van den Heijkant ervaart dat na

, een groenbemester, zeker gezaaid

in een tarwestoppel, de grond altild
mooi is. 'Wii ploegen nergens. In het
naiaar zetten we de Paragrubber in
en een schijveneg. Alleen vooraf-
gaand aan het ondiepere zaaien van
uien en bieten is het moeilijker. Om
stropen te voorkomen met zaaien,

hebben we nu het plan dan wel de
grond los te trekken en misschien
de schijveneg daarna te gebruiken.'

GREPPEL RONDOM PERCEET

Burger wil meststoffen en bodem-
herbiciden in de toplaag houden.
Als bescherming tegen wegspoe'
len in de sloot na een bui, hebben
telets in de buurt een greppel met
compost daarin rondom percelen
gelegd. Andere maatregelen ziin
ruigere ruggen in aardappelen en

drempeltjes tussen de riien om infil-
tratie te bevorderen.

Nadeel is het hobbelen bii selec-

tiewerk en peenoogst. Om dat te
voorkomen, maken telers de drem-
peltjes kleiner. Burger: 'Je bereikt
veel als je binnen de sector ruimte
geeft voor experimenten. Jonge on-
dernemers staan daarvoor open.'
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BODEMKWALITEIT

Actieplan Bodem en Water Flevoland zet in op kennis
Bij het verlagen van de emissie van gewasbe-

schermingsmiddelen in het watermilieu speelt de

bodemkwaliteit een grote rol. Yvonne Gooijer van

CLM 0nderzoek en Advies vertelt dat onder de

vlag van het Actieplan Bodem en Water Flevoland

een groep telers uit de Noordoostpolder hiermee

bezig ging. 'We begonnen in 2017 met keukenta-

Íelgesprekken en het project liep tot begin 2022.

De bodemkwaliteit is verbeterd en de erfemissie is

verminderd, maar dat kunnen we nog niet zo onder-

bouwen met waterkwaliteitscijfers.'

Het project zette in op vier pijlers: geïntegreerde

gewasbescherming, verbetering van de bodem-

kwaliteit, verlagen van eÍemissies met wasplaatsen

en reiniging van reststoÍfen en als laatste ken-

nisverspreiding. Bodemverbetering kan worden
gerealiseerd via teelthandelingen, organische mest

en compost en gewassen en groenbemesters.

Gooijer vertelt dat de kennis over emissiereductie

zich 'als een olievlek verspreidt', spreekwoordelijk

althans.'We hebben bijeenkomsten georganiseerd

en Íilmpjes gemaakt. De toepassing van de kennis

komt.via deelnemende telers bij collega's of via aan-

nemers die wasplaatsen aanlegden.'

Vitens: waterkwaliteit is jaren vooruitkijken
Het project rond emissieverlaging in de Noordoost-

polder is volgens Vitens-omgevingsmanager Marc

Botermans leerzaam voor alle gebieden in Neder-

land. Vitens wint weliswaar geen water in dit deel

van Flevoland, maar het project leert wat het eÍfect is

van maatregelen op boerenbedrijven op de kwaliteit

van grondwater.

Botermans vertelt dat het water op de landbouwper-

celen er misschien wel enkele tientallen jaren over

doet om 0p de diepte van het drinkwater te komen.

Toch zal op lange termijn het eÍfecl op de kwaliteit

merkbaar zijn. De drinkwateruvinning en -zuivering

zijn daarom beter af met water zonder residuen van

gewasbeschermingsmiddelen.

'Het is in het aftemeen belang dat het oppervlak-

tewater van goede kwaliteit is', geeft Botermans

aan. 'Nu winnen we bij Vitens nog vooÍ 95 procent

water uit grondwater, maar in de toekomst kijken we

richting het Ketelmeer of bijvoorbeeld het Gooimeer.

Het oppervlaktewater wordt dus belangrijker en in

de toekomst willen we ook de bestaande diepere

bronnen kunnen blijven gebruiken oÍ aanvullen met

oppervlaktewater. Het lieÍst hebben we minder zui-

vering nodig om het water te gebruiken.'


