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Jaarrapportage 2021 – PPS Groenbemesters 

 

1. Projectinformatie 

1.1 Organisatie/financiering  TKI A&F en TKI T&U 

1.2 Projectnummer AF18085 & TU18150 

1.3 Project titel Groenbemesters in de praktijk: een stap naar diversificatie van 

plantaardige productiesystemen 

1.4 Projectleider  
(naam en emailadres) 

Joeke Postma (joeke.postma@wur.nl) (TU18150) 

Leendert Molendijk (leendert.molendijk@wur.nl)  (AF18085) 

1.5 Startdatum (dd-mm-jjjj) 01-01-2019 

1.6 Einddatum (dd-mm-jjjj) 31-12-2022 voor AF18085 en 30-6-2023 voor TU18150 

1.7 MMIP primair (nummer en 
naam van het MMIP, zie 
overzicht bijlage 1) 

A2 Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op 

agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en 

oppervlaktewater (voorheen Duurzame Plantaardige Productie) 

 

2. Projectomschrijving 

2.1 Samenvatting Geef een korte samenvatting van wat het project inhoudt en beoogt. Het gaat 
om een publiek beschikbare samenvatting (doel, bijdrage aan de missie, op te leveren resultaten in 
termen van kennis voor doelgroep x en de partners in het project). 

Implementatie van groenbemesters kan leiden tot een verminderde nutriëntenuitspoeling, een 

verbeterde bodemstructuur en toegenomen koolstofvastlegging in de bodem. Groenbemesters 

hebben ook positieve effecten op de biodiversiteit van insecten en (micro)-organismen in de 

bodem. Echter, er zijn ook zorgen over het inzetten van groenbemesters: bij een ondoordachte 

keuze kunnen groenbemesters de ondergrondse ziektedruk door aaltjes en bodemschimmels 

vergroten. Een goed doordachte selectie van groenbemesters daarentegen zou de ‘good guys’ 

kunnen stimuleren, zodat er een robuuster bodemleven ontstaat. 

Penvoerders zijn Conno van Dam (dam@iperen.com) (AF18085) en Peter Knippels 

(pknippels@lto.nl ) (TU18150) die het eind 2021 van Annemarie Breukers heeft overgenomen. 

2.2 Doel van het project Wat gaat het project bijdragen aan de doelen van de KIA, de missies en de 

MMIP’s?  

AF18085 en TU18150 zijn twee nauw met elkaar verbonden projecten. Het gezamenlijke doel is: 

het onderzoeken van de effecten van groenbemesters en hun mengsels op de microbiële 

gemeenschap in de bodem in relatie tot mogelijke ziekte-onderdrukkende eigenschappen. De 

focus ligt op de ‘good guys’ in de bodem, maar om de effecten van deze bacteriën en schimmels te 

onderzoeken, meten we de pathogeendruk van vijf agronomisch zeer relevante 

bodempathogenen. Deze kennis zal als input gebruikt worden bij de vernieuwing van de 

bestaande beslisboom voor de open teelten omtrent selectie van groenbemesters. 

2.3 Motivatie Licht toe waarom dit project passend en nodig is binnen het MMIP 

De inzet van groenbemesters draagt bij aan het streven om alle landbouwbodems in Nederland in 

2030 duurzaam te beheren. Groenbemesters zijn belangrijk voor verschillende aspecten van 

bodemkwaliteit (organische stof, bodemstructuur, vasthouden mineralen, bodembiodiversiteit). 

Daarnaast kunnen positieve effecten op het bodemleven bodemziekten en -plagen reduceren. 
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2.4 Resultaat Zo SMART mogelijke beschrijving van de beoogde resultaten van het project. Het 
gaat om zowel de inhoudelijke resultaten (in relatie tot vraag 2.2) als resultaten zoals 
bijeenkomsten en rapporten. Geef zoveel mogelijk ook de planning per jaar. 

Van beide projecten zijn de resultaten samen weergegeven omdat ze niet los van elkaar 

beschouwd kunnen worden: AF18085 en TU18150 

• In kaart brengen van de effecten van groenbemester-monoculturen op de abundantie van de 

genoemde bodempathogenen (2019-2020). (WP3a) 

• Onderzoeken van de aanwezige én actieve dichtheid van biocontrol-organismen in de 

rhizosfeer van groenbemesters-monoculturen (2020 & 2021). (WP4a) 

• In kaart brengen van de effecten van groenbemester-mengsels op de abundantie van de 

genoemde bodempathogenen (2019-2020). (WP3b) 

• Onderzoeken van de aanwezige én actieve dichtheid van biocontrol-organismen in de 

rhizosfeer van groenbemesters-mengsels in vergelijking met de resp. monoculturen (2020-

2021). (WP4b) 

• Kennis uit het onderzoek integreren in een groenbemester-beslisboom voor de praktijk. In 

deze tool wordt de opgedane kennis ten aanzien van biocontrol-organismen, pathogenen en 

bodemweerbaarheid expliciet opgenomen. We streven ernaar om de stand van zaken ten 

aanzien van effecten van groenbemesters op nutriëntenuitspoeling, bodemstructuur, 

bovengrondse biodiversiteit, onkruidonderdrukking en koolstofvastlegging in de bodem 

integraal mee te nemen. (2021-2022) (WP5) 
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3. Status project 

3.1 Status project  project loopt op schema 

3.2 Toelichting incl. 
voorziene 
wijzigingen t.o.v. het 
oorspronkelijke 
werkplan 

Er is verlenging aangevraagd tot 1-7-2023, vanwege het afronden van het 
promotieonderzoek van Sara Cazzaniga. Haar aanstelling loopt tot 15-4-
2023. Alle praktische onderdelen zullen eind 2022 afgerond worden. 
Verlenging in 2023 zal gebruikt worden om de wetenschappelijke 
publicaties af te ronden.  

 

4. Behaalde resultaten 

4.1 Korte beschrijving van de inhoudelijke resultaten en hun bijdrage aan het MMIP (zoals 
beschreven in 2.2)  

In 2021 is een nieuwe veldproef met complexe mengsels uitgevoerd op drie locaties. Drie 

proefvelden met acht verschillende groenbemestersoorten als monocultuur en als mengsel zijn 

aangelegd door Joordens Zaden, DSV-Zaden en Vandinter Semo. In oktober zijn grondmonsters 

genomen van alle behandelingen om het microbioom te analyseren; hiervan zijn de DNA-

extracties uitgevoerd. Eind oktober is de biomassa bovengronds en ondergronds bepaald van al 

deze behandelingen; protocollen zijn uitgewisseld door WR Open teelten. De resultaten zullen in 

2022 geanalyseerd en gerapporteerd worden.  

 

De Barenbrug veldproef 2020 leverde aanwijzingen op dat de daar aanwezige populatie 

Pratylenchus penetrans zich afwijkend gedraagt. Daarom heeft Barenbrug in samenwerking met 



3 
 

WUR|OT  een potproef uitgevoerd met grond uit de veldproef van 2020 met een natuurlijke 

infectie van Pratylenchus en een controle grond waaraan Pratylenchus van de WUR OT kweek aan 

werd toegevoegd. Doel is  om de effecten van enkele groenbemesters op de natuurlijke en de 

toegevoegde Pratylenchus populatie te vergelijken om te bepalen of er inderdaad sprake is van 

een afwijkende P. penetrans  populatie en om de waardplantstatus van de groenbemesters voor 

Pratylenchus penetrans vast te stellen. Daarnaast  zal in het voorjaar van 2022  het proefveld 2020 

opnieuw worden bemonsterd om te bepalen of de populatie Pratylenchus is afgenomen onder de 

Tagetes die in 2021 op het perceel is geteeld. De data van de potproeven komen begin 2022 

beschikbaar. Statistische verwerking en verslaglegging wordt voor 1 juli afgerond. 

 

Veldproef boomteelt: dit betreft een perceel op zware rivierkleigrond met een infectie van 

Verticillium dahliae. Verticillium kwantificering voor en na groenbemesterteelt zijn m.b.v. de NAK 

methode en qPCR vergeleken. Een probleem in deze proef bleek de aanwezigheid van het onkruid 

melganzevoet (Chenopodium album) wat een waard is voor V. dahliae. In 2021 zijn vatbare jonge 

boompjes geplant om aantasting door V. dahliae te bepalen. WUR OT brengt in kaart wat er 

bekend is aan waardplantstatussen voor onkruiden en V. dahliae. 

 

Groenbemester beslisboom: Vanuit het handboek groenbemesters en in samenwerking met de 

MidWestCoverCropCouncil (MWCCC) wordt het maatwerkadvies groenbemesters ontwikkeld. Dit 

dient als basis voor de bouw van de GroenbemesterKeuzeWijzer. Er is een samenwerking 

gerealiseerd met de MWCCC waarbij uitwisseling van informatie over groenbemesters en 

kennisoverdrachtsmethodiek een grote plus voor dit onderdeel betekent. Vanwege gemis aan ICT 

capaciteit in de VS, loopt de ontwikkeling vertraging op. Het streven is om in samen hang met de 

PPS Beter bodembeheer de achterstand in te lopen zodat een eerste versie van de tool juni 2022 

beschikbaar komt.  

 

Microbioom analyses: De effecten van de groenbemesters in de proef van Vredepeel  op bacterie, 

schimmel, protisten en metazoa populaties zijn geanalyseerd. De resultaten van de monstername 

in de herfst 2019 (T1, rhizosfeer monsters) zijn verwerkt in een manuscript met gedetailleerde 

methodiekbeschrijving (wetensch. publicatie nr. 1). De effecten van de groenbemesters op het 

microbioom in de tijd en dus ook het uiteindelijke effect van de groenbemesters op het 

microbioom in het hoofdgewas (volgteelt) aardappel zijn grotendeels geanalyseerd (in 2022 te 

schrijven wetensch. publicatie nr. 2). Er is in 2021 vertraging ontstaan door problemen met het 

uitbesteden van de sequentiebepalingen. 

 

Schimmelpathogenen:  de aanwezige Rhizoctonia solani en Verticillium dahliae is in 2 veldproeven 

met DNA technieken (TaqMan) gekwantificeerd. De statistische analyse van de resultaten is echter 

nog lastig vanwege de lage aantallen en de beperkte hoeveelheid grond die geanalyseerd kan 

worden met moleculaire technieken. 

 

Veldexperiment Dronten: Tellingen van Meloidogyne fallax en de beoordeling van visuele schade 

in de aardappelknollen teelt 2021 na het telen van verschillende groenbemesters zijn medio 

februari 2022 afgerond. Statistische verwerking en verslaglegging wordt voor 1 juli afgerond.  

Deze veldproef betreft een aanpalende project dat mogelijk gemaakt is door extra financiering 

vanuit het project “Slimme bouwplannen” van BO akkerbouw. 
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4.2 Deliverables (bijeenkomsten en andere output, die niet benoemd wordt in 4.3 en 4.4)  

Partnerbijeenkomsten zijn gehouden op 18-2-2021, 22-4-2021, 1-10-2021 en 14-12-2021. Alle 

bijeenkomsten waren online, behalve 1-10-2021. Deze bijeenkomst hebben we gecombineerd met 

het bezichtigen van twee veldproeven te Ven-Zelderheide en Neer. 

 

Eind 2021 is onderstaande logo voor de beide PPSen ontworpen, waarmee we de output van deze 

PPS zoals de groenbemestertool kunnen markeren. Het ontwerp is gemaakt door Lotte Elzes. 

 
 

4.3 Communicatie (lijsten) 

4.3.1 Wetenschappelijke artikelen en hun doi (Digital Object Identifiers) 

 

4.3.2 Rapporten/artikelen in vakbladen 

• Sara Cazzaniga, 2021. The use of cover crops to stimulate the beneficial soil microbiota.   

Gewasbescherming 52:16-17 + foto op de kaft, 

https://www.knpv.org/db/upload/documents/Gewasbescherming/2021gb52nr1.pdf   

4.3.3 Overige communicatie-uitingen (inleidingen/posters/radio-tv/social 
media/workshops/beurzen) 

• Groenbemesterdag 22-6-2021: Live uitzending: "Meer waarde van de groen(e)bemester” met 

bijdragen van Liesje Mommer, Wiepie Haagsma en Johnny Visser. Live uitzending: Meer 

waarde van de groen(e)bemester › Terugkijken uitzending: Meer waarde van de 

groen(e)bemester | Akkerwijzer.nl - Nieuws en kennis voor de akkerbouwers 

• Groenbemestersdag 20-10-2021: De Groenbemesterdag: meer waarde van de 

groen(e)bemester › De Groenbemesterdag | Akkerwijzer.nl - Nieuws en kennis voor de 

akkerbouwers  

• Meloidogyne chitwoodi en M. fallax vermeerderen sterk op Japanse haver (slimme 

bouwplannen), Akkerwijzer 4-8-2021: https://www.akkerwijzer.nl/artikel/415596-

meloidogyne-chitwoodi-en-m-fallax-vermeerderen-sterk-op-japanse-

haver/?tid=TIDP950259X6311937EDB194BC791A8BA0A7015D53AYI5&utm_campaign=2021_

AW_Partner%20Nieuwsbrieven&utm_medium=Email&utm_source=E-

mail&utm_content=groenbemesterspecial  

• Interview met Joeke Postma door Teun Melis, 20-5-2021. In het kader van een 

afstudeeronderzoek voor de master 'Sustainable Business and Innovation' aan de Universiteit 

van Utrecht , om in beeld te krijgen wat boeren beweegt of tegenhoud om groenbemesters op 

te nemen in de rotatie vanuit een systeemperspectief om zo manieren aan te dragen waarop 

het gebruik gestimuleerd kan worden. 

4.4 Overige resultaten: technieken, apparaten, methodes 

NVT 

4.5 Projectwebsite: geef het adres van de projectwebsite (indien beschikbaar) 

https://www.knpv.org/db/upload/documents/Gewasbescherming/2021gb52nr1.pdf
https://www.akkerwijzer.nl/evenement/402470-thema-sessie-live-uitzending--meer-waarde-van-de-groen-e-bemester-online/?tid=TIDP782894X006F778A981349D3A20FD4DDE82488E9YI5&utm_campaign=2021_Akkerwijzer_evenementen&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=20211106_GBD_22JUNI_AKKERBOUW
https://www.akkerwijzer.nl/evenement/402470-thema-sessie-live-uitzending--meer-waarde-van-de-groen-e-bemester-online/?tid=TIDP782894X006F778A981349D3A20FD4DDE82488E9YI5&utm_campaign=2021_Akkerwijzer_evenementen&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=20211106_GBD_22JUNI_AKKERBOUW
https://www.akkerwijzer.nl/evenement/402470-thema-sessie-live-uitzending--meer-waarde-van-de-groen-e-bemester-online/?tid=TIDP782894X006F778A981349D3A20FD4DDE82488E9YI5&utm_campaign=2021_Akkerwijzer_evenementen&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=20211106_GBD_22JUNI_AKKERBOUW
https://www.akkerwijzer.nl/groenbemesterdag/?tid=TIDP1474999X42DD8C2416344F98BCC2256711809D4EYI5&utm_campaign=2021_AW_Nieuwsbrief_wk41&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=20211016_AW_NB
https://www.akkerwijzer.nl/groenbemesterdag/?tid=TIDP1474999X42DD8C2416344F98BCC2256711809D4EYI5&utm_campaign=2021_AW_Nieuwsbrief_wk41&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=20211016_AW_NB
https://www.akkerwijzer.nl/groenbemesterdag/?tid=TIDP1474999X42DD8C2416344F98BCC2256711809D4EYI5&utm_campaign=2021_AW_Nieuwsbrief_wk41&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=20211016_AW_NB
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/415596-meloidogyne-chitwoodi-en-m-fallax-vermeerderen-sterk-op-japanse-haver/?tid=TIDP950259X6311937EDB194BC791A8BA0A7015D53AYI5&utm_campaign=2021_AW_Partner%20Nieuwsbrieven&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=groenbemesterspecial
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/415596-meloidogyne-chitwoodi-en-m-fallax-vermeerderen-sterk-op-japanse-haver/?tid=TIDP950259X6311937EDB194BC791A8BA0A7015D53AYI5&utm_campaign=2021_AW_Partner%20Nieuwsbrieven&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=groenbemesterspecial
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/415596-meloidogyne-chitwoodi-en-m-fallax-vermeerderen-sterk-op-japanse-haver/?tid=TIDP950259X6311937EDB194BC791A8BA0A7015D53AYI5&utm_campaign=2021_AW_Partner%20Nieuwsbrieven&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=groenbemesterspecial
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/415596-meloidogyne-chitwoodi-en-m-fallax-vermeerderen-sterk-op-japanse-haver/?tid=TIDP950259X6311937EDB194BC791A8BA0A7015D53AYI5&utm_campaign=2021_AW_Partner%20Nieuwsbrieven&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=groenbemesterspecial
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/415596-meloidogyne-chitwoodi-en-m-fallax-vermeerderen-sterk-op-japanse-haver/?tid=TIDP950259X6311937EDB194BC791A8BA0A7015D53AYI5&utm_campaign=2021_AW_Partner%20Nieuwsbrieven&utm_medium=Email&utm_source=E-mail&utm_content=groenbemesterspecial
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https://www.wur.nl/nl/project/Keuze-van-de-juiste-groenbemester-belangrijk-voor-het-

voorkomen-van-bodemziekten.htm  

 

https://www.wur.nl/nl/project/Keuze-van-de-juiste-groenbemester-belangrijk-voor-het-voorkomen-van-bodemziekten.htm
https://www.wur.nl/nl/project/Keuze-van-de-juiste-groenbemester-belangrijk-voor-het-voorkomen-van-bodemziekten.htm

