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Volgens onderzoeker Nick van 
Eekeren van het Louis Bolk Instituut, 
betrokken bij het project ‘Vruchtbare 
Kringloop Achterhoek en Liemers’, 
bestaat het werken aan de bodem 
uit een aantal onderdelen: behoud 
en verhogen van het percentage 
organische stof en voorkomen en 
opheffen van bodemverdichting.

INTERvIEw

wat is het belang van organische stof?
‘Organische stof in de bodem is het 
belangrijkste onderdeel op zand en 
klei dat bepalend is voor de stikstof-
opbrengst. Er is een verband tussen 
de toename van organische stof in de 
eerste 10 centimeter en het stikstofle-
verend vermogen van de bodem.

‘Vuistregel is dat 1 procent organische 
stof een stikstofleverend vermogen 
heeft van 30 kilo op zand. 1 procent 
organische stof meer levert 2 millime-
ter meer vocht op. Dit komt neer op 
ruim 1.300 kilo drogestofopbrengst 
aan gras per jaar oftewel 145 euro per 
hectare meer. Op klei is die 1 procent 
organische stof in de bovenste 10 cen-
timeter goed voor 15 kilo stikstof.’

Hoe is het percentage organische stof te 
verhogen?
‘Gras is prima: er is een hoge aanvoer 
van organische stof door wortels en 
door gewasresten van beweidings- 
en maaiverliezen. Daarnaast is de 
afbraak van organische stof laag. 
Elke 3,5 jaar gras zorgt voor 1 pro-
cent opbouw aan organische stof. Bij 
bouwland daarentegen is de aanvoer 

aan organische stof door gewasresten 
lager en is de afbraak hoog, omdat er 
bij bewerking lucht in de grond komt.
‘Probeer graslandvernieuwing te 
beperken door onderhoud van gras-
land en het toepassen van doorzaai. 
Organische stof op bouwland is te 
verhogen door vruchtwisseling met 
gras, minimale grondbewerking, 
CCM-teelt, mest en groenbemester.’

Is verdichting van de grond een groot 
probleem? 
‘Verdichting van de grond is vaak het 
begin van het einde en is aanleiding 
tot een verstoorde waterhuishou-
ding. Dat leidt tot natte plekken in 
de winter en slechte beworteling en 
verdroging in de zomer. Dit leidt weer 
tot een teruggang van de botanische 
samenstelling. Uiteindelijk maakt dit 

graslandvernieuwing noodzakelijk.
‘Voorkomen is beter dan genezen. 
Dus preventief in plaats van cura-
tief. Verdichting voorkomen begint 
met bandenkeuze en bandenspan-
ning, maar ook geduld is belangrijk. 
Op grasland is mest uitrijden met de 
sleepslang ook een mogelijkheid op 
zandgrond.’

Hoe is verdichting op te heffen?
‘De natuurlijke veerkracht van de 
bodem wordt bepaald door een hoog 
gehalte aan organische stof, bewor-
teling en het bodemleven. Een actief 
bodemleven onder grasland kan een 
lichte verdichting opheffen. Dat is op 
klei makkelijker dan op zand.
‘Verder kun je gebruikmaken van het 
weer. En als dit niet meer helpt, is een 
woelpoot op grasland mogelijk.’

‘Organische stof cruciaal onderdeel voor stikstofopbrengst’

de natuurlijke veerkracht 
van de bodem wordt bepaald 
door een hoog gehalte aan 
organische stof, beworteling 
en het bodemleven.

Nick van eekeren, onderzoeker Louis Bolk instituut

Aan ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers’ doen 250 
melkveehouders mee. Het project, waarbij wordt bekeken 
hoe mineralenverlies op melkveebedrijven is te beperken, 
bestaat uit vier onderdelen: Kringloopwijzer, bodem- en 
grondwaterkwaliteit, inzet van mestverwerkingsproducten 
en mineralenbenutting over de sectoren heen. Bij ‘Vruchtbare 
Kringloop Achterhoek en Liemers’ zijn LTO Noord, ForFarmers, 
waterschap Rijn en IJssel, Rabobank en drinkwatermaat-
schappij Vitens betrokken. Het project startte begin vorig jaar.

verlies aan mineralen beperken

V
an de deelnemers aan het project 
‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek 
en Liemers’ doet ook een aantal 
mee aan kennisgroepen, zoals de 
kennisgroep Bodem. Arjan Freriks 

is een van hen. ‘We zijn hier nu vier jaar 
aan de slag met de Kringloopwijzer. Je ziet 
verbanden. Je denkt na hoe je mineralen 
binnen de kringloop kunt houden. Afvoer 

heb je alleen via melk en vlees.’
Freriks houdt zestig koeien in Winterswijk Med-

do. Hij heeft 24 hectare ontginningsgrond in gebruik, 
tevens de huiskavel. Deze bestaat dit jaar uit 19,5 hecta-

re grasland, 3,5 hectare maïs en 1 hectare voederbieten.
Fosfaat lukt wel bij het beperken van het minera-

lenverlies, maar stikstof is volgens de melkveehouder 
een stuk moeilijker. In 2013 was er geen fosfaatverlies 
op zijn bedrijf; vorig jaar werd er 30 kilo meer per hec-
tare onttrokken dan er werd toegediend. De stikstofver-
liezen blijken daarentegen hoger: 202 kilo stikstof in 
2013 en 136 kilo in 2014. ‘Vorig jaar was een groeizaam 
jaar’, stelt Freriks.

De ondernemer rouleert met zijn maïspercelen. 
‘Twee tot drie jaar maïs op een perceel, dus geen con-
tinuteelt. Alles bij huis is hierbij een voordeel.’ Een 
nadeel is er ook: doordat hij voor de maïsteelt een per-
ceel grasland scheurt, is het risico op stikstofverlies 
groot. ‘Maïs neemt tot in augustus stikstof op, maar de 
mineralisatie van in het voorjaar gescheurd grasland 
gaat wel door.’ De kans is dus groot dat de vrijkomende 
minerale stikstof uit kan spoelen.

Freriks combineert de maïsteelt met graslandver-
nieuwing. ‘Als je ongeveer tien jaar het grasland niet 
hoeft te vernieuwen, dan doe je het netjes.’ Om dit te 
bereiken past hij sinds vorig jaar ook doorzaai toe. Dit 
gebeurde op proefstroken in het voor- en najaar met de 
Vredo en de Evers Grass Profi doorzaaimachine.

Medewerkers van het Louis Bolk Instituut telden de 
kiemplantjes. ‘Tussen de machines was er geen noe-
menswaardig verschil.’ Het aantal kiemplantjes bleek 
bij doorzaaien wel veel hoger. Dit jaar meten de onder-
zoekers de opbrengst.

Na het scheuren van grasland komt er veel stikstof 
vrij door mineralisatie. ‘Dat komt in de zomer op gang. 
Bedoeling is om het stikstofverlies te beperken.’ Maïs is 
daarvoor niet geschikt omdat dit na augustus geen stik-
stof meer uit de bodem opneemt. Voederbieten blijven 
nog tot in november stikstof uit de bodem onttrekken. 
‘Ook heb je dan geen vanggewassen nodig.’

Twee veLdeN
In het kader van ‘Vruchtbare Kringloop Achterhoek 

en Liemers’ zijn twee velden op gescheurd grasland 
aangelegd: 2 hectare snijmaïs en 1 hectare met voeder-
bieten. Er is 25 kuub drijfmest per hectare toegediend 
en 200 kilo kalkammonsalpeter (KAS). Dit komt neer op 
97 kilo effectieve stikstof per hectare.

Dit groeiseizoen wordt bepaald hoe hoog het verlies 
is aan stikstofmineraal. De hoeveelheid stikstofmine-
raal op scheurgrond bedroeg in oktober vorig jaar 146 
kilo stikstof per hectare in de laag van 0 tot 90 centi-
meter.

Doel is 2 tot 3 kilo droge stof aan biet per dag te voe-
ren. Bieten bevatten circa 1.055 VEM. Ook zijn de teelt-
kosten hoger dan bij maïs. Een opbrengst van 24 ton 
droge stof per hectare is mogelijk.

De bieten vallen binnen de derogatie onder bouw-
land. Freriks ziet graag dat ze onder grasland komen 
te vallen in verband met het veel lagere stikstofverlies. 
‘Dit is hetzelfde als bij gras, misschien wel beter. Het is 
jammer om stikstof verloren te laten gaan. Via voer gaat 
het om duur eiwit. Ook is de kunstmest duur.’

‘Bieten trekken stikstof uit bodem’
Melkveehouder Arjan Freriks uit Meddo verbouwt voor het eerst voederbieten

Arjan Freriks uit Meddo teelt dit jaar voor het eerst 

1 hectare voederbieten. Naast een hoge opbrengst 

onttrekt het gewas stikstof aan de bodem.

Arjan Freriks ziet graag dat voederbieten binnen de derogatie onder grasland komen te vallen.
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Het project ‘vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers’ 

is een van de grootste projecten in Nederland, waarbij 250 

melkveehouders onder andere werken aan de Kringloop-

wijzer. Ze bekijken hierbij hoe ze het verlies aan mineralen 

zo veel mogelijk kunnen beperken. Deelnemer Arjan Fre-

riks kijkt naar de mogelijkheden van doorzaai en de teelt 

van voederbieten. Begeleider Nick van Eekeren van het 

Louis Bolk Instituut richt zich daarnaast specifiek op de 

mogelijkheden die de bodem biedt.
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