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Van Iperen: combineer bodem, bemesting en gewasbescherming

Als het aan landbouwtoeleverancier Van Iperen ligt, gaan boeren voorsorteren 
op een toekomst met een beperkt kunstmest- en middelengebruik. 
Akkerbouwadviseur Rens de Bruijckere zegt dat groene middelen veelal een 
beter effect hebben als de bodemconditie op orde is. Van Iperen ondersteunt 
de telers op het pad naar geïntegreerde teelt. 

‘Zo snel mogelijk gaan 
investeren in de bodem’

„In 2030 moeten we aankomen bij duur-
zaam bodembeheer op alle Nederlandse 
grond. Dan zullen we nu daarop moeten 
anticiperen. Het op orde brengen van de 
bodemconditie is een proces dat jaren vergt. 
Als we nu iets gaan doen, hebben we daar 
pas op termijn profijt van”, zegt Rens de 
Bruijckere.
Bij Van Iperen beseffen ze dat het pakket 
aan breedwerkende middelen snel smaller 
wordt, dat de hoeveelheid aan te voeren 
meststoffen aan banden ligt, en dat de 

consument een verantwoord product wil. De 
Bruijckere stelt dat het dus niet langer een 
vrijblijvende keuze is om naar geïntegreerde 
teeltsystemen (Integrated Crop Manage-
ment) op te schuiven.
Groene middelen, zoals micro-organismen, 
werken over het algemeen beter als de 
bodem gezond is. Dat principe is van belang, 
als de keuze in middelen opschuift naar 
dit type. De Bruijckere zegt dat de geïnte-
greerde landbouw bij iedereen moet gaan 
landen. „Op dit moment zijn veel telers er al 

bewuster mee bezig. Maar de grote massa is 
nog wat afwachtend. Daar komt langzaam 
verandering in. Vroeger paste je chemie toe 
en dat had een direct effect. Biologie heeft 
een impact op alle onderdelen van de teelt, 
vereist meer kennis, en vraagt een proactie-
ve houding van adviseur en teler.”
Bij een biologische benadering van de ge-
wasbescherming werkt de teler met minder 
chemische middelen en worden de weer-
baarheid en de gezondheid van het gewas 
belangrijker. „Je moet de plant van nature 
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Kasper Kleijwegt (r) teelt samen met zijn neef Ab spruiten op een middel-
zware tot zware kleigrond. De meerwaarde van organische stof kenden 
de telers al. „In de spruitenteelt laat de oogst veel effectieve organische 
stof achter, net als bij granen”, zegt Kasper Kleijwegt. „Bij grondmonsters 
zag je dus nooit een daling van de organische stof gehaltes. We hebben 
nooit veel groenbemesters geteeld. Je wilt geen slakken in de spruiten. 
De groenbemesters passen niet vlak voor de spruiten.” Met organische 
stof gehaltes van rond 4 procent zitten de Kleijwegts bovengemiddeld. 
Aanvankelijk verhakselden de telers het stro van graan, maar dat ver-
teerde niet snel. „We kozen voor afvoer van het stro, kochten voor het 
geld compost en teelden een groenbemester waar mogelijk.”
De akkerbouwers zijn veel bezig met preventie van bodemverdichting. 
„We investeerden in lagedrukbanden. Voor de aardappelteelt gaat dat 
goed zonder drukwisselsysteem, want die telen we rond het huis. Bij de 
spruiten is het moeilijker. We hebben een spruitenplukker op rupsen, 
maar de oogst gaat altijd door, ook als je sporen rijdt.” Kleijwegt denkt 
dat er winst te halen is uit verlagen van de bodemdruk. Daarvoor zou het 
bedrijf de zware gedragen spruitenmachines moeten vervangen door 
halfgedragen machines met lichtere trekkers. Ze denken over zelfbouw.
Om de draagkracht te verhogen, denkt Kleijwegt over niet-kerende 
grondbewerking (NKG). Maar er zijn in zijn teelten en op zijn relatief 
zware grond duidelijk argumenten tegen. Kleijwegt merkt dat afnemers 

Kasper Kleijwegt, Mijnsheerenland (ZH)

druk proberen te zetten op telers om met NKG te gaan werken. „Ik denk 
dat je als teler vooral zelf de keuze moet kunnen blijven maken. Wij 
willen er wel een proef mee doen, maar we zijn zoekend voor het juiste 
moment. Op basis van een meerjarige proef kunnen we onderbouwde 
keuzes maken, constateren wat de gevolgen zijn in de teelt, en ook daar 
dan weer oplossingen voor zoeken.”

‘Zoektocht naar wat het beste is 
voor je eigen bodem en teelt’

weinig mineralisatie voor de gewasgroei.”
De teler kan de bodemorganismen van 
voedsel voorzien en ze beschermen door 
het land bedekt te houden met een gewas, 
met groenbemesters en gewasresten. In de 
gids over bodemleven probeert Van Iperen 
het praktisch te houden voor de boer. „Het 
beperken van intensieve grondbewerkin-
gen is goed en heeft grote invloed op het 
bodemleven. Verder kun je veel bereiken met 
organische mest, bodemverbeteraars en een 
bouwplan, waarin je de invloed op de organi-
sche stof meeneemt en pathogenen probeert 
in te dammen. Afwisseling is belangrijk.”

sterker maken. Als de bodem niet gezond is, 
ontstaat er stress in de plant en die wordt 
dan vatbaarder voor ziekten en plagen.”
De Bruijckere noemt de aanwezigheid van 
aaltjes als een goed voorbeeld van een 
veranderende manier van denken bij telers. 
Tegenover de kleine groep plantparasitaire 
soorten staan vele honderden soorten die 
juist goed zijn voor het gewas. Het onder-
steunen van de goede soorten gaat daarom 
in de toekomst meer meespelen en het be-
strijden van de kwaden is dan minder nodig.

Gidsen
Voor Van Iperen is de overgang naar geïn-
tegreerde teeltsystemen een reden om de 
kennis bij de klanten te voeden. Via iperen.
com/akkerbouw/bodem kunnen telers twee 
informatiegidsen aanvragen. De eerste 
gaat over organische stof, de tweede over 
bodemleven. In die volgorde pakken de 
adviseurs van Van Iperen de kennisuitwisse-
ling op. Eerst is het van belang om tot een 

goed plan voor de organische stof aanvoer 
te komen, zegt De Bruijckere. „Welke soort 
organische stof is goed voor het perceel? 
Stabiele organische stof bevat veel koolstof 
en dat is goed voor gezonde bodemschim-
mels. Dynamische organische stof bevat 
minder koolstof. Dat beïnvloedt vooral de 
bacteriegroei.” We hebben het hier over 
gezonde bodemorganismen die bijdragen 
aan de plantgezondheid, die de planten van 
vocht en mineralen voorzien, en die het het 
gewas beschermen tegen belagers vanuit de 
grond en de lucht.
De Bruijckere is een voorstander van het 
zoeken naar de juiste balans in een gunstig 
schimmel- en bacterieleven. Daarom is het 
afhankelijk van de teelt, van de uitgangssitu-
atie van de bodem bij de start van de teelt, 
en van de bemesting die de teler kiest of er 
meer stabiele of meer dynamische organische 
stof nodig is. „Als je stro hakselt, zou je van-
wege de koolstof/stikstofverhouding kunnen 
kiezen voor een combinatie met drijfmest. 
Die combinatie is belangrijk, anders heb je te 
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BODEMTOP
TopBodem brengt nieuwe inzichten op het gebied van de bo-
dem en organiseert praktijkonderzoek rondom de bodem in de 
akkerbouwsector. Het is een initiatief van Akkerwijzer. Partners zijn 
Vandinter Semo, WUR, Van Tafel naar Kavel, Nefertiti, Van Iperen 
en HLB.
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Bij de familie Van Os zijn pootaardappelen de hoofdteelt. „De rest ver-
bouwen we er omheen.” Arie van Os zegt dat gekozen is voor graszaad-
teelt in het bouwplan om de grond te verbeteren en een meeropbrengst 
in de aardappelen te halen. De kringloop maakt Van Os meer sluitend 
door het voer voor de eigen kippen te verbouwen en de mest toe te pas-
sen op het land. De veldbonen en de tarwe in het bouwplan zijn beide 
geschikt als kippenvoer.
De grond van Van Os is bij voorjaarsploegen gevoelig voor slemp, en 
kan keihard worden als het na het ploegen lang droog is. „Onze Delphy 
adviseur zei toen dat we de groenbemester zouden kunnen woelen in 
plaats van ploegen. Dat heeft goed uitgepakt. Inmiddels doen we bijna 
alles niet-kerend en we worden steeds enthousiaster.”
Van Os is blij met de adviseur van Van Iperen. Anderen adviseren toch 
vaak om te ploegen omdat dat veiliger is, maar deze adviseur snapt de 
keuze en past het advies erop aan. „We hebben minder water op het 
land en eerder nutriënten uit de mineralisatie. Ik denk dat er meer vocht 
van onder komt, terwijl de bodem doorlatender is geworden. Het ligt 
vlak en je zaait in het vaste deel van de bodem.”
Van Os vervolgt: „Ik denk dat de bedreiging voor niet-kerend werken 
zit in dat je geen extra fosfaatruimte krijgt als je het land niet ploegt en 
groen houdt. Als we wat meer organische mest zouden mogen toepas-
sen, kunnen we na verloop van tijd minder kunstmest gebruiken. De 

Arie van Os, Uithuizermeeden (GR)

onkruiddruk is wel hoger en dan is glyfosaat noodzakelijk. De animo 
voor zo werken wordt minder, als dat straks niet meer mag.”
In de studiegroep, samen met adviseurs en in het project Spaarbodem 
groeit Van Os door in het proces. „We voorkomen stuif en slemp in de 
uien met compost, maken gebruik van gewasresten, en experimenteren 
met biostimulanten. Er gaat tijd in zitten, maar je komt steeds verder.”

 Filip van ’t Hof kocht een eigen compoststrooier en strooit plaatsspe-
cifiek met Precisieteelt Plus van Van Iperen. „Eigenlijk heb ik altijd wel 
compost, champost en organische mest gestrooid, maar ik ben er de 
laatste twee jaar verder mee bezig gegaan”, zegt de Tholense teler. Hij 
vergelijkt de bodemkaart met de opbrengstmeting en zoekt verbanden.

‘Met eigen compoststrooier plaats-
specifiek strooien’

Filip van ’t Hof, Stavenisse (ZL)

Organische stof opbouwen is een kwestie van lange adem. „Je ziet niet in 
twee jaar al effect. De organische stof maakt het gewas wel groeikrach-
tiger. Je hebt zo minder kunstmest nodig. We zijn ook gestopt met 
ploegen. Zo krijg je de organische stof vooral in de bovenlaag. Met de 
adviseur van Van Iperen rekenden we uit dat we met wel 0,3 procent 
per jaar omhoog gaan. We hadden 1,8 procent organische stof.” Bij het 
kilveren gebruikt hij gps-kaarten en waar veel grond verschoven is, vult 
hij aan met compost.
Van ’t Hof probeert de bodem te beschermen tegen verdichting. De 
speciale banden onder de strooier hebben een hele lage druk van 0,4 
bar. „Je hebt echt veel minder structuurschade.” De akkerbouwer is meer 
van het conditioneren van de goede bodemomstandigheden dan van 
het gebruik van middeltjes. „Mycorrhiza’s en andere middeltjes zijn duur 
en vaak is niet te controleren wat het doet. Volgens mij is het beter om 
10 ton compost te geven dan een lapmiddeltje. De fosfaatruimte is wel 
een beperking. De overheid zou ruimte moeten geven. Organische stof is 
de duurzaamste manier om de grond te verbeteren. Alleen aan het begin 
van het seizoen geef ik een kleine startgift met stikstofkunstmest, anders 
duurt het te lang om op gang te komen.”
Van Iperen ondersteunt Van ’t Hof met advies. De informatiegidsen over 
organische stof en bodemleven heeft de teler bestudeerd. Van ’t Hof: „De 
bodem heeft meer draagkracht. Er komt haast geen water op het land. 
Met onkruiden heb ik hier geen problemen.

Graszaad voor bodem en kringloop 
met kippenmest en eigen voer

Voor de grond is 10 ton 
compost beter dan een 
lapmiddeltje
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