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Jaarrapportage 2021 – Kringloop organische stof en bodemweerbaarheid 

bevorderen 

 

Uit projectplan (svp zoveel mogelijk invullen) 

1. Projectinformatie 

1.1 Organisatie/financiering  TKI A&F 

1.2 Projectnummer LWV19166 / BO-56-001-051 

1.3 Project titel Kringloop organische stof én bodemweerbaarheid bevorderen 

1.4 Projectleider  Joeke Postma; joeke.postma@wur.nl 

1.5 Startdatum (dd-mm-jjjj) 1-4-2020 

1.6 Einddatum (dd-mm-jjjj) 31-3-2022 

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  

Penvoerder Edwin de Jongh (BO Akkerbouw); dejongh@bo-akkerbouw.nl 

 

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). 

Deze PPS richt zich op het identificeren van nieuwe geschikte organische (rest)stromen, waarbij 

we door de variatie in eigenschappen meer te weten willen komen over de karakteristieken van de 

organische producten die er toe doen. Er worden uiteenlopende typen organische producten 

geselecteerd, gekarakteriseerd en op ziektewerend vermogen getest. Via een deskstudy wordt de 

bestaande kennis van organische producten t.a.v. effectieve organische stof (EOS) en hun effecten 

op bodemvruchtbaarheid en plantenpathogenen in kaart gebracht. Geselecteerde producten 

worden geanalyseerd op samenstelling, maar ook op afbreeksnelheid en aanwezige 

koolstofverbindingen. Daarnaast worden enkele relevante parameters voor bodemleven zoals 

beschikbare koolstof (HWC) en stikstof (PMN) in de bodem bepaald. Vervolgens wordt de potentie 

van de producten om ziektewering te induceren getest onder geconditioneerde omstandigheden 

in vier verschillende plant-pathogeen combinaties (potproeven). Door integrale analyse van de 

ziekteweringstoetsen met de product- en bodemanalyses worden de eigenschappen van de 

organische producten die voor ziektewering zorgen geïdentificeerd. 

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

MMIP’s?  

Doel van dit project is de geschiktheid van diverse organische producten voor het verbeteren van 

de bodemkwaliteit in land- en tuinbouw te testen. Het op peil houden (of verhogen) van de 

bodemorganische stof draagt bij aan verschillende bodemdiensten, zoals bodemvruchtbaarheid, 

structuur en watervasthoudend vermogen, maar ook aan bodembiodiversiteit en 

ziektewerendheid. Met name voor gerichte stimulering van ziektewerendheid ontbreekt kennis, 

terwijl dit door de afname van beschikbare gewasbeschermingsmiddelen wel belangrijk is voor het 

telen van gezonde gewassen. 
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2.3 Motivatie Licht toe waarom dit project passend en nodig is binnen het MMIP 

Voor de agrarische sector levert dit project nieuwe tools om bodemkwaliteit, met name 

ziektewerendheid, te stimuleren. Op basis van een geldelijke waardering van de verschillende 

kwaliteiten van de C-fracties in materialen, kan een ondernemer zijn Organische stof Management 

op bedrijfsniveau optimaliseren. Wetenschappelijk is meer inzicht in mechanismen van 

ziektewerendheid belangrijk om de processen in de bodem beter te begrijpen. Maatschappij: 

hergebruik organische producten zorgt voor meer circulariteit, koolstofvastlegging in de bodem en 

een lagere behoefte aan meststoffen op de lange termijn (duurzaamheid). Bovendien zullen de 

emissies van belastende gewasbeschermingsmiddelen verminderd worden. 

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. 

Middels een deskstudie wordt de bestaande kennis over organische producten en toepasbaarheid 

voor verschillende bodemdiensten samengevat (geschiktheid én risico’s). Daarnaast richt het 

onderzoek zich op de karakterisering van uiteenlopende organische producten, inclusief nieuwe 

organische reststromen, en hun effect op de ziektewering van verschillende voor land- en 

tuinbouw relevante pathogenen. Dit levert kennis over de geschiktheid van de organische 

producten, mogelijkheden om ziektewering te verhogen, maar ook inzicht in de eigenschappen 

van organische stof die indicatief zijn voor ziektewering per pathogeen. Deze informatie dient als 

voorbereiding voor de toepassing van organische producten onder praktijkomstandigheden 

waarbij effecten op bodemkwaliteit en gewasproductie meer integraal getoetst worden. 

 

Resultaten per jaar: 

- Overzicht bestaande kennis van organische producten en bodemdiensten (rapport) (jaar 1), 

- Nieuwe analyse techniek voor organische stof karakterisering getest (jaar 1 & 2),  

- Matrix ziektewerend effect van organische producten en hun eigenschappen op 4 plant-

pathogenen (jaar 2), 

- Advies t.a.v. geschiktheid van organische producten voor toepassing in de land- en tuinbouw 

(jaar 2). 

 

 

Jaarrapportage (svp ook laatste jaar invullen) 

3. Status project 

3.1 Status project 
(keuze maken) 

project loopt iets achter 

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

In 2020 is het project vertraagd opgestart door alle onzekerheden en het 
instellen van corona-maatregelen. Hoewel het experimentele werk is 
uitgevoerd, moeten analyses en rapportage nog worden gedaan.  Omdat 
het slechts een relatief kort project van 2 jaar is, is het niet gelukt om de 
achterstand van het 1ste jaar in te halen. 

 

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

Mei 2021 zijn alle resultaten van het experiment uit 2020 met 13 organische producten besproken 

met alle partners. Ook de toegepaste analysemethodes van de organische producten, waaronder 

de Rock Eval pyrolyse techniek, zijn gepresenteerd. 

 

Zomer 2021 is een herhaling van het experiment uit 2020 voorbereid. Er zijn een aantal nieuwe 

producten geselecteerd als vervanger van producten die relatief weinig organische stof bevatten. 

De deelnemende partners hebben de organische producten verzameld of geproduceerd en aan 

WUR geleverd. Er is nieuwe grond voor het experiment uit een veld te Vredepeel verzameld en 

naar Wageningen gebracht. 

 

Van deze producten zijn vervolgens diverse eigenschappen bepaald, zowel de klassieke 

compostbepalingen door Eurofins-Agro, als metingen aan de samenstelling en afbreekbaarheid 

van de organische producten met de Rock Eval techniek door Deltares. Na toevoeging van de 

producten aan de Vredepeel zandgrond, is het effect op ziektewering bepaald in kasproeven met 

vier plant-pathogenen (Pythium, Rhizoctonia, Meloidogyne en Pratylenchus). Ook zijn twee 

belangrijke bodembiologische indicatoren (HWC en PMN) gemeten. De resultaten van deze proef 

zijn voor zover beschikbaar in december 2021 besproken. De totale dataset uit 2020 en 2021 

zullen in 2022 worden geanalyseerd, besproken en gerapporteerd. 

 

4.2 Deliverables (bijeenkomsten en andere output, die niet benoemd wordt in 4.3 en 4.4)  

Er drie on line bijeenkomsten (25-5-2021, 6-7-2021, 13-12-2021) met de deelnemende partners en 

onderzoekers gehouden om de planning en uitvoering van de experimenten te bespreken. 

4.3 Communicatie (lijsten) 

4.3.1 Wetenschappelijke artikelen en hun doi (Digital Object Identifiers) 

NA 

4.3.2 Rapporten/artikelen in vakbladen 

• A.J. Termorshuizen & R. Postma, 2021. Effecten van toevoer van organische stof op 

bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid. 69 pp. https://edepot.wur.nl/542271  

• BVOR nieuwsbrief: https://bvor.nl/compost-bokashi-en-kleine-kringloop-vergeleken-

2/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=bvor-nieuwsbrief_13 

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

• Bericht Beterbodembeheer 26-2-2021: Rapport ‘Effecten van toevoer van organische stof op 

bodemgezondheid en bodemvruchtbaarheid’ beschikbaar (A. Termorshuizen & R. Postma) 

https://www.beterbodembeheer.nl/nl/beterbodembeheer/show/Rapport-Effecten-van-

toevoer-van-organische-stof-op-bodemgezondheid-en-bodemvruchtbaarheid-

beschikbaar.htm  

• bericht is overgenomen door diverse sites: 

o NMI website https://www.nmi-agro.nl/news/effecten-van-toevoer-van-organische-

stof-op-bodemgezondheid-en-bodemvruchtbaarheid/  

o NCM website https://www.mestverwaarding.nl/kenniscentrum/1825/effecten-van-

organische-reststoffen-op-bodemgezondheid-en-vruchtbaarheid  

https://edepot.wur.nl/542271
https://bvor.nl/compost-bokashi-en-kleine-kringloop-vergeleken-2/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=bvor-nieuwsbrief_13
https://bvor.nl/compost-bokashi-en-kleine-kringloop-vergeleken-2/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=bvor-nieuwsbrief_13
https://www.beterbodembeheer.nl/nl/beterbodembeheer/show/Rapport-Effecten-van-toevoer-van-organische-stof-op-bodemgezondheid-en-bodemvruchtbaarheid-beschikbaar.htm
https://www.beterbodembeheer.nl/nl/beterbodembeheer/show/Rapport-Effecten-van-toevoer-van-organische-stof-op-bodemgezondheid-en-bodemvruchtbaarheid-beschikbaar.htm
https://www.beterbodembeheer.nl/nl/beterbodembeheer/show/Rapport-Effecten-van-toevoer-van-organische-stof-op-bodemgezondheid-en-bodemvruchtbaarheid-beschikbaar.htm
https://www.nmi-agro.nl/news/effecten-van-toevoer-van-organische-stof-op-bodemgezondheid-en-bodemvruchtbaarheid/
https://www.nmi-agro.nl/news/effecten-van-toevoer-van-organische-stof-op-bodemgezondheid-en-bodemvruchtbaarheid/
https://www.mestverwaarding.nl/kenniscentrum/1825/effecten-van-organische-reststoffen-op-bodemgezondheid-en-vruchtbaarheid
https://www.mestverwaarding.nl/kenniscentrum/1825/effecten-van-organische-reststoffen-op-bodemgezondheid-en-vruchtbaarheid
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o https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Bodemverbetering-met-

reststoffen.htm 

o Gewasbescherming 52(4):133 

• Interview Greenity door Lilian Braakman – Ziektewering vanuit de bodem. 13-8-2021, p21-23. 

https://online.flippingbook.com/view/524973621/20/   

4.4 Overige resultaten: technieken, apparaten, methodes 

NA 

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

https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-

LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Kringloop-organische-stof-en-bodemweerbaarheid-

bevorderen.htm 

 

https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Bodemverbetering-met-reststoffen.htm
https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/Bodemverbetering-met-reststoffen.htm
https://online.flippingbook.com/view/524973621/20/
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Kringloop-organische-stof-en-bodemweerbaarheid-bevorderen.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Kringloop-organische-stof-en-bodemweerbaarheid-bevorderen.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Kringloop-organische-stof-en-bodemweerbaarheid-bevorderen.htm

