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Voorwoord 

Stikstof in de landbouw is een uiterst actueel thema. Het onderzoek waar dit rapport een 

weergave van is gaat voor een belangrijk deel over stikstof. Het is in 2011 geïnitieerd door 

telers van Biowad, de telersvereniging van biologische boeren in het waddengebied. Hun 

vraag was: hoe ver kun je komen als je de bedrijfsvoering volledig baseert op stikstof die 

door vlinderbloemige gewassen het bedrijf ingebracht wordt? 

Dit rapport is het elfde uit een reeks over de ontwikkeling van een bedrijfssysteem dat volle-

dig draait op eigen stikstofvoorziening met inzet van niet-kerende grondbewerking. Het eer-

ste rapport (Van der Burgt 2012) beschrijft het bedrijfsontwerp en de keuzes die daarbij ge-

maakt zijn. Het tweede t/m zevende rapport beschrijven de projectactiviteiten in 2012 - 

2018 inclusief de resultaten. In 2017 is een evaluatierapport geschreven over vijf jaar Planty 

Organic (Van der Burgt et al. 2017a en 2017b (Engelse versie)). Nu dus de rapportage over 

2020. Binnenkort wordt de evaluatie 2012-2020 gepubliceerd.  

Het voor u liggende rapport beschrijft de projectactiviteiten en resultaten van 2020. Dit 

wordt nu nog niet geplaatst in de langjarige lijn van het proefveld. De opzet van deze tekst 

verloopt grotendeels parallel aan de rapportage over de resultaten van 2019. 

Onder de nieuwe naam ‘Stikstof Telen’ is door Stichting Biowerk samen met teler VOF Bakker 

Bio een tweejarig project opgezet dat voortbouwt op de opgedane kennis en ervaringen in 

het voorgaande project ‘Planty Organic’. Dir project voegt er diverse verdiepende metin-

gen aan toe. Daardoor kan nog beter de potentie van het systeem zichtbaar gemaakt wor-

den. 

Wij bedanken de financiers van dit project Stikstof Telen. In 2020 was dat evenals in 2019 de 

provincie Fryslân bij monde van SNN, samen met het Europese Fonds voor plattelandsont-

wikkeling en BO Akkerbouw.  

 

Initiatiefnemers: 

  

Financiers: 

            

 

 

 

 

Uitvoering: 
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Samenvatting 

In dit rapport worden de meetgegevens van het proefveld Planty Organic van 2020 weer-

gegeven en van kort commentaar voorzien. Het op SPNA proefbedrijf Kollumerwaard gele-

gen proefveld Planty Organic van 5 ha is gestart in 2012 met een zesjarige biologische ak-

kerbouw vruchtwisseling op basis van uitsluitend eigen stikstofwinning met vlinderbloemigen. 

De vraagstelling achter dit onderzoek is: hoe ver kun je komen met uitsluitend eigen gewon-

nen stikstof? Er worden geen externe meststoffen aangevoerd. Eén van de zes percelen 

wordt ingezaaid met een vlinderbloemigen mengsel dat gewonnen wordt als maaimeststof 

die het jaar erop ingezet wordt als bedrijfsinterne meststof. 

Het jaar 2020 was een redelijk normaal jaar wat het weer betreft, met wel een droge peri-

ode in het voorjaar. De opbrengsten waren boven verwachting goed, vaak ver boven het 

gemiddelde van de voorgaande jaren. Naast de productopbrengst zijn ook de gewasres-

ten en de groenbemesters gemeten. Deze data dienen ter onderbouwing van de perceel-

interne stofstromen die een belangrijke rol spelen in de productiviteit en stabiliteit van het 

systeem. Evenals in 2019 liggen de opbrengsten van de groenbemesters in 2020 lager dan in 

de voorgaande jaren verondersteld werd. 

Alle gegevens zijn in de App Ndicea verwerkt om zicht te krijgen op de stikstof- en organi-

sche stof dynamiek.  

In dit rapport wordt niet teruggeblikt op de voorgaande jaren. Dat zal plaatsvinden in het 

rapport Planty Organic evaluatie 2012-2020, in voorbereiding. 

 

 

Summary 

In this report the measurements of the Planty Organic experimental field are presented and 

briefly commented. The 5 ha experimental field is established in 2012 and located at SPNA 

experimental farm Kollumerwaard. An organic 6-year rotation is realised, based on exclu-

sively N-input by leguminous plants. The question behind this research is: what can be 

reached in a rotation with 100% nitrogen input by biological N-fixation? No external inputs 

are used. One of the six plots is used for growing a leguminous mixture for cut-and-carry ferti-

lizer which is applied the next year as a system-internal fertilizer.  

The weather conditions in 2020 were rather normal, except for a dry period in spring. Yield 

were high and above expectation. Besides this, the crop residues and the green manures 

are measured. This is to support the knowledge of the field-internal nutrient and organic 

matter fluxes, which play an important role in productivity and stability of the system. As in 

2019, the yields of the green manures were lower than expected in the foregoing years. 

All data are elaborated in the App Ndicea, to obtain insight in the nitrogen and organic 

matter dynamics. 

In this report the focus lies in 2020. A complete evaluation of the Planty Organic Field will be 

published in the report  Planty Organic evaluation 2012-2020, in preparation.  
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Zusammenfassung 

In diesem Bericht werden die Messdaten des Versuchsfeldes von Planty Organic des Jahres 

2020 dargestellt und kurz kommentiert. Auf dem zum Versuchsbetrieb "Kollumerwaard" der 

SPNA gehörigen, 5 Hektar umfassenden Versuchsfeld von Planty Organic wurde 2012 eine 

sechsjährige Bio-Ackerbau-Fruchtfolge unter der Voraussetzung einer vollständigen Stick-

stoffautarkie durch Leguminosen gestartet. Die Fragestellung hinter diesem Projekt lautet: 

Wie weit kommt man bei ausschließlicher Nutzung betriebseigenen Stickstoffs? Auf den Ein-

satz externer Düngemittel wird gänzlich verzichtet. Auf jeweils einem der sechs Schläge wird 

eine Leguminosenmischung eingesät; der daraus gewonnene Grünschnitt wird im Jahr da-

rauf als innerbetriebliches Düngemittel eingesetzt. 

Das Jahr 2020 war in meteorologischer Hinsicht ein ziemlich normales Jahr, allerdings mit ei-

ner trockenen Periode im Frühjahr. Die Erträge übertrafen die Erwartungen und lagen in vie-

len Fällen weit über dem Durchschnitt der vorhergehenden Jahre. Außer dem Ertrag an Pro-

dukten wurden auch die Pflanzenrückstände und die Gründüngungspflanzen quantifiziert. 

Diese Daten sollen einen besseren Einblick in die schlaginternen Bewegungen der organi-

schen Substanz und der Mineralstoffe ermöglichen, die für die Produktivität und Stabilität des 

Systems eine wichtige Rolle spielen. Wie schon im Jahr 2019 blieben die Erträge der Grün-

düngungspflanzen auch 2020 hinter den Erwartungen der vorhergehenden Jahre zurück. 

Sämtliche Daten wurden mithilfe der Ndicea-App verarbeitet, um einen Einblick in die Stick-

stoff- und OS-Dynamik zu erhalten. Werden nur die Daten des Jahres 2020 berücksichtigt, 

sind die modellierten Ergebnisse weniger gut als erhofft. 

Die Bodenbiologie der Planty Organic-Schläge sowie eines biologisch und eines konventio-

nell bewirtschafteten Schlages des Versuchsbetriebs wurde mittels DNA-Profiling analysiert. 

Rückstände von Pflanzenschutzmitteln wurden gemessen. 

Dieser Bericht enthält keinen Rückblick auf die vorhergehenden Jahre. Dafür wird auf den 

Bericht Planty Organic evaluation 2012-2020  verwiesen, der in Vorbereitung ist. 
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1 Inleiding en achtergrond 

Het project Stikstof Telen bouwt voort op de faciliteiten, de kennis en ervaring van het proef-

veld Planty Organic. Voor de achtergrond van dat onderzoek verwijzen we naar het eerste 

rapport over Planty Organic (van der Burgt, 2012). Hier herhalen we wel de verschillende as-

pecten die in de ontwikkeling van dit bedrijfssysteem aan de orde zijn. 

 Stikstof wordt door verschillende vlinderbloemigen in het bedrijf gebracht. De stikstof-

stromen verlopen deels via herverdeling bovengronds door middel van maaimeststof-

fen en deels via grondgebonden overdracht door het inwerken van vlinderbloemige 

groenbemesters. De basis van de gewasvoeding is echter de mineralisatie van de aan-

wezige en voortdurend aangevulde bodem organische stof. 

 Fosfaat, kali en andere plantenvoedingsstoffen zijn in deze zeer vruchtbare grond in 

grote hoeveelheden aanwezig, zowel in de bouwvoor als in de ondergrond. In eerste 

instantie wordt beoogd de bodemvoorraad aan te spreken en te mobiliseren. Diep 

wortelende gewassen en groenbemesters kunnen mineralen mobiliseren uit de bouw-

voor en uit diepere lagen en in circulatie brengen. 

 In het systeem aanwezige stikstof zal zo veel mogelijk in organische vorm voorkomen 

teneinde verliezen in de anorganische fase door uitspoeling en denitrificatie te voorko-

men. Om dit te bereiken wordt bemest met meststoffen met een zeer laag aandeel mi-

nerale stikstof (eigen gewonnen maaimeststof, dus een bedrijfsinterne meststof) en 

wordt gestreefd naar maximale aanwezigheid van een groeiend gewas en is het land 

zo veel mogelijk groen in de winter. 

 De grondbewerking is erop gericht om de functies van het bodemleven zo min moge-

lijk te hinderen. Niet-kerende grondbewerking maakt het mogelijk de gelaagdheid in 

de bouwvoor deels in stand te houden en daarmee de functionaliteit te behouden. 

GPS gestuurde vaste rijpaden bevorderen de ontwikkeling van een goede structuur. 

 

Het bedrijfssysteem wil voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 Volledig eigen stikstofvoorziening door stikstofbinding met klavers, luzerne en groenbe-

mesters 

 Geen enkele aanvoer van dierlijke mest of compost 

 Voldoende stikstof om een goede opbrengst en voldoende kwaliteit van de te verko-

pen gewassen mogelijk te maken 

 Een bouwplan naar draagkracht, zowel vanuit het oogpunt van het behoud van bo-

demkwaliteit als uit het oogpunt van de stikstofvoorziening 

 Ten minste instandhouding van het bodem organische stof gehalte 

 Tot op zekere hoogte een voor de regio representatief bouwplan; in ieder geval repre-

sentatieve gewassen 

 In de winter zo veel mogelijk begroeide percelen 

 Afwisseling van maaivruchten met andere gewassen 

 



 

8 Stikstof Telen - Voortgang 2020 

Het proefveld Planty Organic is aangelegd in het begin van 2011. Het proefveld is aange-

legd op één kavel, waardoor alle gewassen in 2012 dezelfde voorvrucht hadden. Vanaf 

2013 hadden alle gewassen de voorvrucht die in het ontwerp voorzien is. De bloemkool is 

vanaf 2014 vervangen door pompoen. Verder zijn er in de beginjaren kleine wijzigingen 

doorgevoerd wat betreft bouwplan, gewasvolgorde en bemesting. Sinds 2015 is bouwplan 

en bemesting onveranderd.  

In dit verslag komen alle landbouwkundige onderzoeksactiviteiten aan de orde die binnen 

het eerste jaar van het project Stikstof Telen in 2020 uitgevoerd zijn. De resultaten worden 

nog niet geplaatst in de ontwikkelingslijn van het langjarige proefveld. Dat zal plaatsvinden 

met een afsluitende evaluatie 2012-2020. 

Ten opzichte van het meetprogramma van de jaren 2012-2018 worden de volgende aan-

vullende metingen gedaan: 

 Gewasresten: kg opbrengst vers, droge stofgehalte en NPK inhoud 

 Groenbemesters: kg opbrengst vers, droge stofgehalte en NPK inhoud 

 Uitspoeling stikstof via drainwateranalyse 

 Metingen op de percelen Bio 2 en Bio 7 ter ondersteuning van de vergelijking tussen 

systeem “Stikstof Telen” en systeem “biologisch” op Kollumerwaard. 

 Bodem- en gewasmetingen op de percelen Gangbaar 1 en 4 ter ondersteuning 

van de vergelijking tussen systeem “Stikstof Telen” en systeem “Gangbaar” op Kollu-

merwaard. 

 Bodem- en gewasmetingen op twee percelen van biologisch bedrijf Bakker Bio 

(percelen Nitters en Oldb) ter ondersteuning van de vergelijking tussen systeem “Stik-

stof Telen” en systeem “biologisch” op een buurbedrijf. 

In totaal zijn er dus waarnemingen gedaan op 12 plots: 1A-1F (Kollumerwaard Stikstof Telen); 

Bio 2, Bio 7 (Kollumerwaard biologische kavel); GB 1, GB 4 (Kollumerwaard gangbare kavel); 

Nitters, Oldb (beide van Bakker Bio) 
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2 Werkwijze en resultaten 

Er is sinds 2015 sprake van een vaste vruchtwisseling op het proefveld Planty Organic van 

Kollumerwaard.  

1. Vlinderbloemigen voor maaimeststof 

2. Pompen met, indien mogelijk nateelt groenbemester 

3. Zomertarwe/Veldboon met nateelt vlinderbloemig groenbemester mengsel 

4. Peen met, indien mogelijk, nateelt groenbemester 

5. Haver met nateelt vlinderbloemig groenbemester mengsel 

6. Aardappel met inzaai vlinderbloemigen voor maaimeststof 

Vanuit het oogpunt van beheersing van ziekten en plagen (Vereijken et al 1998) is de lig-

ging van de percelen geward ten opzichte van de gewasvolgorde over de jaren. Het 

bouwplan van 2020 staat in Figuur 1. 

 

Figuur 1. Bouwplan 2020 

2.1 Weersomstandigheden 

In Figuur 2 staat het verloop van de tempera-

tuur in 2020 gemeten op het proefveld bij 

proefboerderij de Kollumerwaard (tot 20 no-

vember). Deze waarden gelden ook voor het 

buurbedrijf Bakker Bio. Het temperatuurver-

loop was nergens zeer afwijkend van het 30-

jarige gemiddelde. De gemiddelde jaartem-

peratuur was met 9,8° Celsius vrijwel gelijk 

dan het voortschrijdend dertigjarige ge-

middelde van Lauwersoog (10,1° Celsius).  

 

De neerslag was wel afwijkend van het ge-

middelde. Met 604 mm neerslag tot en met 29 

november was het een vrij droog jaar met 

vooral in maart, april en mei weinig of zeer 

weinig neerslag. (Figuur 3).  

Figuur 2. Temperatuurverloop 2020.  

 

Figuur 3. Neerslag 2020 per maand, in mm  
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2.2 Toediening maaimeststoffen Proefveld Kollumerwaard 

Op 27 maart 2020 is op drie percelen maaimeststof uitgereden en een dag later oppervlak-

kig ingewerkt. De hoeveelheden en de gehaltes staat in Tabel 1. 

Tabel 1. Hoeveelheid en samenstelling toegediende maaimeststoffen 

 

2.3 Metingen N-mineraal bodem 

Er is een aantal keer op de percelen een monster gestoken van 0-30 cm ter bepaling van 

de hoeveelheid minerale stikstof. Op 11 november is ook 30-60 cm bemonsterd. De analyses 

zijn deels uitgevoerd door SPNA en deels door Eurofins-Agro. De resultaten staan in bijlage 1 

en zijn gebruikt als input voor het Ndicea model. 

De waarden liggen op het Planty Organic proefveld (Bio perceel 1A-F) vrijwel allemaal be-

neden 40 kg ha-1 . Op de overige biologische percelen en op de gangbare percelen wor-

den wel hogere waarden gevonden.  

2.4 Bodemvruchtbaarheid 

Op 12 november zijn grondmonsters genomen van negen percelen voor analyse van bo-

demvruchtbaarheid, uitgevoerd door Eurofins-Agro. De resultaten staan in tabel 2. 

Ter vergelijking zijn de gemiddelde waarden van de zes percelen van het proefveld Stikstof 

Telen weergegeven, die tot 2011 één perceel vormden.  

 

Bij de macronutriënten N – P2O5 – K2O lijkt Planty Organic (A-F) achter te blijven bij de an-

dere percelen. Het gangbare perceel is aanzienlijk zwaarder van textuur met een hoger or-

ganische stofgehalte (mede daardoor ook hogere N-totaal en S-totaal) en hogere Ca voor-

raad. Ook bij Mg en Na plantbeschikbaar tekent zich een verschil af tussen de Planty Orga-

nic percelen en de overige percelen die hoger scoren. Voor de beschikbaarheid van mi-

cronutriënten is deze tweedeling niet evident. 

De spreiding bij Ca beschikbaarheid is extreem groot en valt op geen enkele manier te ver-

klaren, anders dan meetonnauwkeurigheden. 

 

 

  

MMS Hoeveelheid Droge stof N P2O5 K2O N toegediend

Perceel Gewas Charge kg/ha (vers) % kg/ton kg/ton kg/ton kg/ha

B Aardappel 2019-2 2356 26,4 29,8 6,6 30,5 19

B Aardappel 2019-3 6330 33,4 35,1 6,6 31,2 74

B Aardappel 2019-4 4965 22,7 36,6 7,3 31,0 41

C Peen 2019-1 7013 29,1 25,90 6,9 33,7 53

D Haver 2019-2 12160 26,4 29,8 6,6 30,5 96

Totaal 283

in droge stof
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De gemeten organische stof gehalte van Planty Organic 2019 – 2020 percelen C , D , E en F 

vertonen onwaarschijnlijk grote verschillen ten opzichte van het voorgaande jaar (Tabel 3). 

Deze metingen kunnen redelijkerwijs niet kloppen. Een daling in twee jaar van 2,3% naar 

1,0% is niet mogelijk (voorbeeld, perceel F). In de evaluatie 2012 – 2020 wordt daarop verder 

gereflecteerd.  

Tabel 3. Gemeten organische stof in % 

 

 

De evaluatie over de periode 2012-2020 zal besproken worden in de rapportage ‘Planty Or-

ganic evaluatie 2012-2020’, Van der Burgt et al., 2021 (in voorbereiding).  

A B C D E F

2018 2,0 2,0 2,0 2,4 2,1 2,3

2019 1,6 1,8 1,6 2,0 1,6 1,7

2020 1,9 2,1 1,1 1,1 1,6 1,0

Tabel 2 Analyseresultaten bodemvruchtbaarheid 
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2.5 Gewassen en groenbemesters 

Van de gewassen voor verkoop is de opbrengst vastgesteld en is de samenstelling gemeten 

door Eurofins-Agro. De resultaten van vier parameters staan in Tabel 4, de volledige dataset 

volgt in de evaluatie 2012-2020. 

Tabel 4. Opbrengst (vers, droge stof gehalte  en N-P2O5-K2O inhoud van de gewassen en gewas-

resten 

 

* De gemeten waarde is 2,15 . Dat is extreem hoog en lijkt een meetfout. Voor de modellering is gebruik ge-

maakt van de default waarde binnen Ndicea: 0,55 .  

 

In Bijlage 2 staan van de geoogste gewassen de totaal-analyses op inhoudsstoffen. 

Daarnaast is de opbrengst en de nutriënteninhoud van de groenbemesters gemeten. De 

resultaten staan in Tabel 5. 

Tabel 5. Opbrengst (vers en d.s.) en N-P2O5-K2O inhoud van de groenbemesters najaar 2020 

 

 

2.6 Winning maaimeststof 

Op perceel E is naast het bloten in het voorjaar vier keer gemaaid. De opbrengsten en de 

analysecijfers staan in Tabel 6. In totaal is er vanuit 2020 in absoluut getal 266 kg stikstof be-

schikbaar als maaimeststof voor de teelten van 2021. Vanuit 2020 is geen voorraad overge-

bleven, dus dit is waar in 2021 mee bemest kan gaan worden. 

 

  

Afvoer Terugvoer

Opbrengst DS N P2O5 K2O N Opbrengst DS N P2O5 K2O N

Perceel Gewas kg/ha % % in ds % in ds % in ds kg/ha kg/ha % % in ds % in ds % in ds kg/ha

1A Pompoen 20495 21,1 2,03 0,76 2,35 88 30938 10,5 3,04 0,66 4,19 99

1B Pootaardappel 42213 21,2 0,94 0,53 2,52 84 20646 10,5 2,66 0,53 5,96 58

1C Peen 70313 9,9 1,52 0,80 3,11 106 7188 21,6 1,42 0,44 2,77 22

1D Haver 7164 87,3 1,55 0,92 0,77 97 4257 43,7 0,60 0,32 4,45 11

1E Vlinderbloemigen 10939 100,0 3,19 0,77 2,78 349

1F Tarwe 2681 81,1 2,56 1,05 1,00 56 2461 82,5 1,30 0,30 1,10 26

1F Veldboon 5627 80,1 5,23 1,42 1,81 236

Bio 2 Pootaardappel 42000 26750 8,7 2,86 0,62 8,35 67

Bio 7 Peen 74375 9,7 1,63 0,80 4,06 118 14219 15,9 2,15 0,53 4,99 49

Nitt 4 Pootaardappel 44000 12771 9,0 2,12 0,41 6,30 24

Oldb 2 Pootaardappel 28000

GB1A Wintergerst 11200 86,0 1,80 0,85 0,63 173

GB4A Suikerbiet 98000 21,5 0,55* 0,32 0,82 116 50000 12,2 1,94 0,46 4,48 118

Product Gewasrest

Perceel Opbrengst vers DS N P2O5 K2O

1A 14875 10,3 2,93 1,05 4,43

1D 7000 3,34 1,31 5,19

1F 2500 15,5 4,00 0,78 3,06

Bio 2 19625 10,9 3,16 1,21 5,18

Nitt 4 14875 20,6 1,96 0,69 3,25

Oldb 2 17000 7,0 3,71 1,51 6,64
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Tabel 6. Opbrengst en samenstelling maaimeststof per veld en snede en jaartotaal per hectare 

 

 

Om een indruk te krijgen van mogelijke verliezen tijdens de conservering van de maaimest-

stoffen zijn de inhoudsstoffen gemeten in het verse product bij de oogst en na conservering 

in de baal. De resultaten staan in Tabel 7.  

 

Tabel 7. Inhoudsstoffen voor en na conservering maaimeststoffen 

 

 

Er is natuurlijk sprake van een meetonnauwkeurigheid op beide momenten, maar het lijkt 

toch wel duidelijk dat er wel degelijk enige verliezen optreden. Alarmerend lijkt het in eerste 

instantie niet. Om hier beter zicht op te krijgen zou specifiek en herhaald onderzoek plaats 

moeten vinden.  

2.7 Overige metingen 

Door Bioclear Earth zijn metingen van het bodemleven uitgevoerd op DNA-basis, najaar 

2019, waarvan de resultaten in 2020 bekend zijn geworden. Een samenvatting van de be-

vindingen staat in bijlage 3. 

 

 

In een samenwerkingsverband met Louis Bolk Instituut zijn aanvullende metingen uitgevoerd 

naar de fosfaattoestand van de grond. Door het CBLB Wageningen zijn of worden P-totaal, 

P-organisch, P-anorganisch en P-Al bepaald van de volgende bodemmonsters: 

1 2 3 4

Veld oogstdatum 20-mei 13-jul 11-aug 22-sep

(7624 m2) # balen 3 12 6 7

totaal vers (kg) 2588 11552 6256 7973

ds g/kg 344 306 316 243

ds gewicht (kg) 890 3535 1977 1937

N (g/kg ds) 21,6 29,7 35,6 36,7

N opbrengst (kg) 19 105 70 71

Per hectare ds gewicht (kg) 10939

N opbrengst (kg) 349

P2O5 opbrengst (kg) 85

K2O opbrengst (kg) 304

Snedes

Vers In de baal

Snede 1 2 3 4 1 2 3 4

N (% in ds) 24,4 32,9 35,8 37,9 21,6 29,7 35,6 36,7

P2O5 (% in ds) 8,0 7,6 8,2 7,6 7,1 7,3 8,0 8,5

K2O (% in ds) 25,3 28,8 35,7 36,9 24,0 26,9 29,3 29,6

Verschil vers minus baal

Snede 1 2 3 4

N (% in ds) 2,8 3,2 0,2 1,2

P2O5 (% in ds) 0,9 0,2 0,2 -0,9

K2O (% in ds) 1,3 1,9 6,4 7,3
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Tabel 8. Overzicht van de percelen waar de fosfaatbepalingen plaatsvinden 

 

 

De volledige resultaten zijn pas begin 2021 beschikbaar en er zal separaat over gerappor-

teerd worden. 

 

Diepte

Jaar 0-30 cm 30-60 cm 0-30 cm 30-60 cm 0-30 cm 30-60 cm

2012 A-F

2014 A-F A-F

2017 A-F A-F

2019 A-F Bio 2 GB 4

2020 A-F A-F Bio 2 + 7 Bio 2 + 7 GB 4 GB4
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3 Agronomie en Ndicea berekeningen 

In dit hoofdstuk worden de verschillende teelten besproken en worden de resultaten van de 

modellering met het model Ndicea getoond. Er is geen RMSE-analyse uitgevoerd op de re-

latie tussen modelwaarden en N-min metingen in 2020; dat zal uitgevoerd worden in de 

evaluatie 2012-2020. Er wordt een kwalitatieve beoordeling gegeven. 

De mogelijke verliezen van stikstof naar de ondergrond zijn in alle gevallen zeer laag. Dat 

komt mede door het vrij droge jaar. De weersgegevens van december zijn niet in onder-

staande grafieken verwerkt. Voor december is gebruik gemaakt van de default weersgege-

vens binnen Ndicea. 

3.1 Stikstof Telen Perceel 1A: Pompoen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vlinderbloemigen mengsel is 

ingewerkt op 30 april. De pom-

poen is op 17 mei gezaaid.  

 

Verloop N-min: 

De N-min berekening ligt in het 

tweede deel van het jaar veel la-

ger dan de gemeten waarden. 

 

Stikstof beschikbaarheid: 

Volgens de berekening zou de 

gemeten opbrengst niet gehaald 

kunnen zijn. De modellering klopt 

dus niet. Opmerkelijk: de geme-

ten N-inhoud van zowel product 

als gewasrest ligt rond 25% hoger 

dan in andere jaren waardoor 

de veronderstelde N-opname 

hoger uitpakt.  

 

Uitspoeling: 

Zeer laag volgens de berekening, 

maar de gemeten N-beschik-

baarheid is veel hoger dan de 

gemodelleerde, dus de uitspoe-

ling kan in werkelijkheid hoger lig-

gen. 
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3.2 Stikstof Telen Perceel 1B: Pootaardappel 

 

 

 

 

  

 

 

Pootaardappel volgt na haver 

en groenbemester. 

 

Verloop N-min: 

De N-min metingen in 2020 pas-

sen goed in het berekende ni-

veau met uitzondering van de 

laatste meting 0-30 cm die tegen 

verwachting en ervaring vrij hoog 

ligt. 

 

Stikstof beschikbaarheid: 

Ondanks het lage niveau N-min 

(maximaal 28 kg per hectare) 

vindt een gestage en goede 

groei plaats. De stikstoflevering 

uit bodem en maaimeststof is dus 

voldoende. 

 

Uitspoeling: 

Laag. In het najaar, bij he inge-

zaaide leguminosenmengsel, is 

de begingroei onvoldoende om 

alle stikstof op te nemen en 

spoelt er wat uit. 
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3.3 Stikstof Telen Perceel 1C: Peen 

  

 

 

 

 

 

 

Peen volgt na Tarwe/Veldboon 

en groenbemester. 

 

 

Verloop N-min: 

De N-min metingen bovengrond 

0-30 cm in 2020 passen goed in 

het berekende niveau. De mo-

dellering van de ondergrond ligt 

te laag ten opzichte van de me-

ting (blauwe driehoek) 

 

Stikstof beschikbaarheid: 

Aan het einde van de groei is de 

stikstof op. Dit zie we vaak bij de 

modellering van peen in Ndicea, 

vaak ook stikstoftekort. Dit lijkt 

een specifiek gewas-bodem 

vraagstuk binnen Ndicea 

 

Uitspoeling: 

Zeer laag. 
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3.4 Stikstof Telen Perceel 1D: Haver 

 

 

 

 

 

 

 

Haver volgt na winterpeen. Er 

kon in 2019 geen groenbemester 

meer gezaaid worden. 

 

Verloop N-min: 

De 2e en 3e N-min metingen in 

2020 liggen iets boven de bere-

kende waarde, en aan et einde 

van de haverteelt is er licht N-te-

kort berekend. 

 

Stikstof beschikbaarheid: 

Volgens de berekening is er net 

niet genoeg stikstof beschikbaar 

om de gemeten opbrengst met 

N-inhoud te kunnen realiseren. 

Het verschil is echter zeer klein en 

valt binnen de modelonnauw-

keurigheid. 

 

Uitspoeling: 

Zeer laag, 
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3.5 Stikstof Telen Perceel 1E: Vlinderbloemigen mengsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het vlinderbloemigen mengsel 

voor de winning van maaimest-

stof volgt na  pootaardappel. Er 

is in het voorjaar eenmalig water 

toegediend, 30 mm. 

 

Verloop N-min: 

De laatste N-min meting is verras-

send hoog, in tegenstelling tot de 

laatste meting in 2019 en de eer-

ste in 2020. Er is geen verklaring 

voor. 

 

Stikstof beschikbaarheid: 

Voor een vlinderbloemig gewas 

is stikstofbeschikbaarheid niet de 

vraag omdat de stikstof door de 

bacteriën gebonden wordt voor 

zover het niet in de bodem be-

schikbaar is. De grijze lijntjes ge-

ven de binding aan. 

 

Uitspoeling: 

De uitspoeling is minimaal, vol-

gens verwachting. 
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3.6 Stikstof Telen Perceel 1F: mengteelt Tarwe-Veldboon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompoen volgt na vlinderbloemi-

genmengsel 

 

Verloop N-min: 

De N-min metingen in 2020 pas-

sen redelijk goed in het bere-

kende niveau. Het berekende ni-

veau lijkt iets te laag. 

 

Stikstof beschikbaarheid: 

Pas in de loop van het groeisei-

zoen komt de stikstofbinding op 

gang (blauwgrijze lijntje 2020). 

Voor die tijd wordt bodem-N op-

genomen. 

 

 

Uitspoeling: 

Zeer laag. 
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3.7 Ndicea beoordeling Planty Organic 2020 

De toets van de kwaliteit van de modellering met behulp van de RMSE over gemeten en 

gemodelleerde niveau N-mineraal is samengevat in tabel  

Tabel 9. Beoordeling van modelprestatie met RMSE van gemeten en gemodelleerde waarden N-

mineraal, data van 2020 

 

 

Indien alleen naar de data van 2020 gekeken wordt is de modellering beneden verwach-

ting. Er is te vaak een te groot verschil tussen gemeten en gemodelleerde waarde ((RMSE > 

20 kg N ha-1 ) en veelal ligt het gemeten niveau boven het gemodelleerde niveau. Er lijkt 

dus sprake van een onderschatting van de beschikbare stikstof. In de evaluatie 2012-2020 

wordt hier verder op ingegaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perceel n RMSE #SObs<Sim #Obs>Sim

A 6 30 2 4

B 5 13 2 3

C 4 23 1 3

D 4 12 1 3

E 3 22 1 2

F 5 26 1 4
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3.8 Bio Perceel 2: Pootaardappel 

 

 

 

Pootaardappel volgt na bloem-

kool en groenbemester 

 

 

Verloop N-min: 

De tweede N-min meting past 

niet goed in het berekende ni-

veau, de andere twee wel. 130 

kg lijkt wel onwaarschijnlijk hoog. 

 

Stikstof beschikbaarheid:. 

De aardappel heeft mede door 

de bemesting een ruim stikstof-

aanbod. Aan het einde van de 

teelt resteert er nog veel stikstof, 

vooral in de ondergrond 30-90 

cm 

 

Uitspoeling: 

Door de grote hoeveelheid resi-

duaire stikstof najaar 2019 is de 

uitspoeling in winter 2019-2020 

aanzienlijk. De groenbemester 

heeft dat niet opgenomen. 
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3.9 Bio Perceel 7: Winterpeen 

 

 

 

Winterpeen volgt na pootaard-

appel en groenbemester 

 

Verloop N-min: 

De N-min metingen passen goed 

in het berekende niveau. Aan 

het einde van de teelt resteert er 

nog wel stikstof, zowel in de 

bouwvoor als in de ondergrond 

30-90 cm 

 

Stikstof beschikbaarheid: 

Het gewas heeft een ruim vol-

doende stikstofaanbod.  

 

Uitspoeling: 

De residuaire stikstof van 2019  

kan door de groenbemester niet 

volledig opgenomen worden en 

spoelt deels uit. De residuaire stik-

stof na de peenteelt zal waar-

schijnlijk ook deels verloren gaan. 
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3.10 Bio Perceel Nitters: Pootaardappel 

 

 

 

 

 

Pootaardappel volgt na bloem-

kool en groenbemester 

 

 

Verloop N-min: 

De gemodelleerde waarden zijn 

in 2020 veel dichter bij de metin-

gen dan in 2019 en redelijk goed. 

 

 

 

 

Stikstof beschikbaarheid: 

De opname door het gewas (ras 

DItta) loopt strak parallel aan het 

stikstofaanbod. Aan het einde is 

de stikstof op. De teelt is beëin-

digd door Phytophthoradruk. 

 

 

Uitspoeling: 

Voorafgaand aan de aardappel 

kan de groenbemester niet vol-

doende stikstof opnemen om de 

uitspoeling sterk te beperken. Er 

was voldoende stikstof beschik-

baar, dus er waren andere rede-

nen dat het niet lekker groeide. 

Najaar 2020 groeide de groen-

bemester beter maar ook hier 

blijft stikstof over. 
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3.11 Bio Perceel Oldb: Pootaardappel 

 

 

 

 

Pootaardappel volgt na bloem-

kool en groenbemester 

 

 

Verloop N-min: 

Bij de tweede meting zit de ge-

modelleerde waarde er heel ver 

naast, net als bij perceel Nitters.  

 

 

 

Stikstof beschikbaarheid: 

De opname door het gewas 

loopt mooi parallel aan het stik-

stofaanbod maar is ruim. Het ge-

was (ras Agria) had een slechte 

zetting en is gedood vanwege 

maatsortering. 

 

Uitspoeling: 

Na de teelt kan de residuaire stik-

stof niet volledig door de groen-

bemester opgenomen worden 

en spoelt deels uit, net als vooraf-

gaand aan de aardappelteelt. 
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3.12 GB Perceel 1A: Wintergerst 

 

 

 

 

  

Wintergerst volgt na suikerbiet 

 

 

Verloop N-min: 

De enige meting valt redelijk sa-

men met het gemodelleerde ni-

veau N-mineraal 0-30 cm 

 

 

 

 

Stikstof beschikbaarheid: 

Het gewas heeft de beschikbare 

stikstof helemaal benut. Aan het 

einde van de teelt resteert vrijwel 

geen stikstof in de bouwvoor en 

in de ondergrond 30-90 cm 

 

Uitspoeling: 

Gedurende de teelt vindt enige 

uitspoeling plaats die daarna ge-

compenseerd wordt door capil-

laire opstijging. Er is vrijwel geen 

residuaire stikstof na de oogst. De 

groenbemester neemt nog een 

klein beetje stikstof op, de uit-

spoeling in die periode is nihil. 
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3.13 GB Perceel 4A: Suikerbiet 

 

 

 

 

Suikerbiet volgt na pootaardap-

pel 

 

 

 

Verloop N-min: 

De modellering volgt de twee 

metingen voldoende. 

 

 

 

Stikstof beschikbaarheid: 

Het gewas heeft voortdurend 

ruim stikstof ter beschikking; aan 

het einde van de teelt is er nog 

een bescheiden hoeveelheid 

stikstof over. 

 

Uitspoeling: 

Direct na de oogst gaat stikstof 

verloren; een groenbemester kon 

niet gezaaid worden. 
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4 Terugblik en vooruitblik 

4.1 Terugblik 2020 

Naast de zes percelen van het voortgezette Planty Organic proefveld zijn zes andere perce-

len gevolgd. Net als in de eerste zes velden zijn zowel gewas als groenbemesters en bodem 

bemonsterd, zij het minder intensief. Alles is in de App Ndicea gemodelleerd. 

Algemeen 

De zes percelen van het akkerbouwsysteem  “Planty Organic” hebben als enige verrassing 

laten zien dat de opbrengsten in 2020 in diverse gewassen boven of ver boven de gemid-

delde opbrengsten van de voorgaande jaren lagen (Tabel 10). Het negende jaar op rij is 

het systeem goed uitvoerbaar, stabiel en voldoende productief. Er zit dus nog meer poten-

tie in deze benadering dan tot nu toe gedacht. 

Tabel 10. Opbrengst 2020 en gemiddelde van 2012-2019 

 

 

Bij de mengteelt Tarwe/Veldboon was duidelijk sprake van leergeld: de eerste twee jaren 

was de opbrengst erg laag, vandaar ook de vrij lage gemiddelde opbrengst. Pootaardap-

pel, Haver en Tarwe/Veldboon hebben het opvallend goed gedaan in 2020. 

Bij de mengteelt Tarwe/Veldboon valt nog op dat het stikstofgehalte van de tarwe (eiwitge-

halte) erg hoog is. Er is dus op een of andere wijze een interactie tussen de tarwe en de veld-

boon via de bodem die het eiwitgehalte van de tarwe in dit onbemeste perceel opstuwt. 

Ndicea 

De overige percelen (2 x bio op de zelfde bedrijfskavel, 2x gangbaar op de zelfde bedrijfs-

kavel en 2x bio op twee verschillende nabije kavels) dienen uiteindelijk als referentie voor 

het maaimeststoffen systeem. De metingen worden gebruikt voor Ndicea perceelscenario’s 

en zo ingezet als instrument voor beeldvorming en beoordeling. 

 

Op de percelen van Planty Organic (1A t/m 1F) loopt de modellering over de hele linie vol-

doende goed parallel aan de metingen hoewel de score in 2020 beneden verwachting 

was. Evenals voorgaande jaren, maar minder duidelijk, lijkt er in de voorzomer sprake van 

een modelmatige onderschatting van de beschikbare stikstof.  

Gemiddeld

2020 '12 - '19

Perceel Gewas kg/ha kg/ha

1A Pompoen 20495 20000

1B Pootaardappel 42213 34000

1C Peen 70312,5 67000

1D Haver 7164 5500

1E Vlinderbloemigen 10939 9000

1F Tarwe/Veldboon 8308 4300
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De twee overig bio percelen 2 en 7 laten ook een voldoende goede relatie zien tussen me-

ting en modellering. 

 

Voor de twee gangbare percelen is het aantal metingen N-mineraal beperkt, maar het 

geeft geen aanleiding te denken dat de App hier minder goed functioneert. 

 

Bij de biologische percelen op het buurbedrijf komen de modelberekeningen in 2020 beter 

overeen met de metingen dan in 2019, maar het is niet dusdanig dat het een vertrouwen-

wekkend beeld geeft. Het is gissen naar de oorzaak hiervan. 

Communicatie 

Er is zeer veel belangstelling voor het maai-

meststoffen systeem geweest. Voor diverse 

groepen akkerbouwers zijn voordrachten 

verzorgd. De publicatie van de ‘Sneak Pre-

view’ van de resultaten heeft ook weer pu-

bliciteit opgeleverd zoals artikelen in de 

Veldpost, Akker van het Noorden, Ekoland, 

Trouw en Akkerwijzer. Ook is een item ver-

zorgd in Vroege Vogels (https://www.npora-

dio1.nl/vroege-vogels/onderwerpen/60219-

2020-06-14-stikstof-telen ). De Open Dag is 

door corona niet doorgegaan. 

 

 

 

 

Figuur 4. Informatiepaneel 

4.2 Vooruitblik 

Begin 2021 wordt de Planty Organic evaluatie 2012-2020  (Van der Burgt et al, in voorberei-

ding) gepubliceerd. Na beoordeling van de modelresultaten zal dan opnieuw in Ndicea 

een bedrijfssjabloon opgesteld worden voor het Maaimeststoffen systeem, het biologische 

systeem en het gangbare akkerbouw systeem, waarbij de meetgegeven van 2012-2020 

worden gebruikt om tot gemiddelde waarden te komen voor gewasopbrengst, stikstofin-

houd en bemestingen. Op basis daarvan zal een systeemanalyse en systeemvergelijking op-

gesteld worden. 

In die zelfde publicatie zal een schets worden gegeven van de economische prestaties van 

met maaimeststoffen systeem t.o.v. ‘gewoon biologisch’ en gangbaar. 

Begin 2021 zal het project Stikstof Telen worden afgesloten met een online presentatie. 

https://www.nporadio1.nl/vroege-vogels/onderwerpen/60219-2020-06-14-stikstof-telen
https://www.nporadio1.nl/vroege-vogels/onderwerpen/60219-2020-06-14-stikstof-telen
https://www.nporadio1.nl/vroege-vogels/onderwerpen/60219-2020-06-14-stikstof-telen
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Er liggen concrete ideeën om het proefveld Planty Organic voort te zetten ten behoeve 

van het ontwikkelen van een echt regionaal kringloop akkerbouwbedrijf en ten behoeve 

van fosfaat onderzoek (zie https://www.spna.nl/downloads/9897-Sneak%20preview.pdf ). Er 

is echter nog geen volledige financiering voor gevonden. 

 

 

 

https://www.spna.nl/downloads/9897-Sneak%20preview.pdf
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5 Conclusies 

 De bodemanalyses zijn weinig verrassend, met uitzondering van die van organische 

stof. Op vier van de zes percelen is de waarde in 2020 dermate laag en dermate 

veel lager dan in 2018 en 2019 dat het uiterst onwaarschijnlijke meetuitslagen zijn. 

Dat is jammer omdat voor de beoordeling van de systeemprestatie een gemeten 

stabiel organische stofgehalte een belangrijke factor is. Dit onderwerp komt terug in 

de evaluatie 2012-2020. 

 De opbrengsten in 2020 lagen deels ver boven de gemiddelde opbrengsten van de 

voorgaande jaren. Er zit dus meer potentie in het systeem dan tot nu toe is veronder-

steld. 

 De opbrengsten van de groenbemesters liggen, net als in 2019, lager dan wat in de 

voorgaande jaren verondersteld werd. Dit heeft gevolgen voor de perceelinterne 

stofstromen in de modellering. 

 De modelparameters van Ndicea zijn ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande 

jaren en op één geval na default waarden. De modellering in Ndicea van de stik-

stofbeschikbaarheid in 2020 laat te wensen over. Het model onderschat vaak de 

hoeveelheid beschikbare stikstof zoals die gemeten is. 
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Bijlage 1: Metingen N-mineraal 0-30 cm en 30-60 cm 

 

 

 

Perceel 1A t/m 1F: proefveld Planty Organic 

Perceel 2 en 7: Kollumerwaard biologisch 

Perceel Nit 4B en Oldb: Bakker Bio 

Perceel Gangbaar 1A en 4A: Kollumerwaard gangbaar 

 

 

0-30 cm 30-60 cm

Systeem Perceel 24-mrt-20 25-mrt-20 11-mei-20 26-mei-20 10-jun-20 29-jul-20 30-jul-20 19-aug-20 23-sep-20 1-okt-20 12-nov-20 12-nov-20

Bio Planty Organic 1A Pompoen 7 31 37 23 47 44

Bio Planty Organic 1B Aardappel 16 22 2 39 19

Bio Planty Organic 1C Winterpeen 9 60 33 33

Bio Planty Organic 1D Haver 14 20 22 25 13

Bio Planty Organic 1E Klavers 5 12 40 35

Bio Planty Organic 1F Tarwe/Veldboon 4 35 41 34 26

Bio 2 Aardappel 17 135 12 43 35

Bio 7 Peen 8 85 36 30

Bio Nit 4B Aardappel 7 56 8

Bio Oldb Aardappel 14 88 25

Gangbaar 1A Wintergerst 125

Gangbaar 4A Suikerbiet 89 40 34
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Bijlage 2: Analyse inhoudsstoffen van de producten en gewas-

resten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product PompoenAardappel Peen Haver Tarwe Veldboon Peen Gerst Biet

P 1A P 1B 1C 1D 1F 1F Bio P7 GB 1A GB 4A

DS g/kg vers 211 212 99 873 811 801 97 860 215

N-totaal g/kg ds 20,3 9,4 15,2 15,5 25,6 52,3 16,3 18 21,5

Nitraat g/kg ds 0,6 < 0,2 1,6 < 0,2 0,3 < 0,2 6 < 0,2 0,3

Fosfor g/kg ds 3,3 2,3 3,5 4 4,6 6,2 3,5 3,7 1,4

Kalium g/kg ds 19,5 20,9 25,8 6,4 8,3 15 33,7 5,2 6,8

Magnesium g/kg ds 1,3 1 1 1,4 1,7 1,7 0,9 1,1 0,8

Calcium g/kg ds 1,3 0,6 3,9 1,2 1,9 2,1 3,6 0,8 1,9

Natrium g/kg ds < 0,1 < 0,1 4,2 < 0,1 < 0,1 0,1 5,4 < 0,1

Zwavel g/kg ds 1,8 1 1,5 1,6 1,7 1,9 1,2 1,3

Chloor g/kg ds 1,5 2,9 5,3 0,9 1,1 0,7 4,7 1,3

Mangaan mg/kg ds 5 4 8 12 18 16 9 12

Zink mg/kg ds 27 12 22 27 41 49 21 34

IJzer mg/kg ds 66 67 198 65 82 48 263 114

Koper mg/kg ds 6,2 4,1 5,7 4,2 5,9 15,8 4,8 4,4

Molybdeen mg/kg ds 1,9 1,5 0,6 2 2,1 11,5 0,6 1

Bo mg/kg ds 14,2 6,6 28,8 < 2 5,9 11,6 27,1 < 2,0

Kobalt mcg/kg ds 54 < 40 71 < 40 < 40 175 125 < 40

Kat.AnionVerschil(meq) 348 395 599 43 80 250 889 20

Gewasrest Pompoen Aardappel Peen Haver T/VB Aardappel Aardappel Biet

P 1A P 1B 1C 1D 1F Bio P2 Nitt GB 4A

DS g/kg vers 105 105 216 437 825 87 90 122

N-totaal g/kg ds 30,4 26,6 14,0 6,0 13,0 28,6 21,2 19,4

Fosfor g/kg ds 2,9 2,3 1,9 1,4 1,3 2,7 1,8 2,0

Kalium g/kg ds 34,8 49,5 23,0 36,9 9,1 69,3 52,3 37,2

Magnesium g/kg ds 5,1 3,3 2,6 0,6 1,3 3,0 1,8 3,6

Calcium g/kg ds 36,0 26,3 26,7 2,4 9,2 29,3 30,6 16,1



 Bijlage 3 35 

Bijlage 3: Samenvatting resultaten bodemleven analyse 
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