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Format rapportage 2020 projectinformatie PPS-en Landbouw, water, voedsel  
Datum versie: 7 december 2020 
 

 

Uit projectplan (svp zoveel mogelijk invullen) 

1. Projectinformatie 

1.1 Organisatie/financiering  TKI A&F 

1.2 Projectnummer TKI-AF-16064   / BO-56-001-005 

1.3 Project titel Beter Bodembeheer 

1.4 Projectleider  
(naam en emailadres) 

Joeke Postma & Janjo de Haan 
joeke.postma@wur.nl & janjo.dehaan@wur.nl  

1.5 Startdatum (dd-mm-jjjj) 1-1-2017 

1.6 Einddatum (dd-mm-jjjj) 30-4-2021 

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

MMIP A2: Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen 

gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar 

grond- en oppervlaktewater. 

(Voorheen: Klimaat neutrale voedselsystemen, BO-47-001-006) 

 

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). 

PPS Beter Bodembeheer wil door een integrale aanpak van chemische, fysische en biologische 
bodemaspecten de kennis van bodem en bodemprocessen vergroten. Dit met als doel de 
productie en/of de productiestabiliteit op de korte én de lange termijn te verhogen, de 
ongewenste emissies naar het milieu te verlagen en maatschappelijke bodemdiensten als 
biodiversiteit en waterbeheer te versterken. 
 
In deze PPS staan de volgende vragen centraal:  
a) hoe kan bodemmanagement worden ingericht zodat ook op de lange termijn het 

productievermogen en andere bodemdiensten zoals klimaatmitigatie en waterbeheer, 
gewaarborgd blijven?   

b) hoe kan door management de bodem meer weerbaar worden gemaakt tegen biotische 
(bodempathogenen) en fysische (droogte, wateroverlast) stress.  

c) hoe kan met het soort organische stof aanvoer bodemkwaliteit en bodemdiensten worden 
gestuurd afhankelijk van bodemuitgangssituatie en bodemgebruiksdoel?   

d) welke aanvullende meetmethoden voor bepaling van bodemkwaliteit voor de praktijk zoals 
organische stof kwaliteit, meten van bodemleven en meten van perceeldiversiteit, zijn nodig en 
praktisch bruikbaar? 

e) hoe kan de beschikbare bodemkennis worden geïntegreerd in bodemadvies dat bruikbaar is 
voor de individuele bedrijfssituatie ? 

PPS Beter Bodembeheer is een onderzoeksprogramma van het Ministerie van Landbouw 
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) en een consortium van verschillende partijen uit de 
plantaardige productieketen met als penvoerder BO Akkerbouw.  

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

MMIP’s?  

mailto:joeke.postma@wur.nl
mailto:janjo.dehaan@wur.nl
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De PPS verwacht bij te dragen aan het behalen van de volgende afgeleide doelen: 
- behoud van de productiecapaciteit van land- en tuinbouwgrond, 
- behouden of verbeteren van het economisch resultaat van land- en tuinbouwbedrijven, 
- verlagen van stikstofuitspoeling en verhogen van nutriëntenefficiëntie, 
- verhogen van koolstofopslag in en verminderen van broeikasgasemissies uit de bodem, 
- verhogen van de weerbaarheid van bodem en gewas tegen biotische en abiotische stress,  
- verhogen van biodiversiteit in en om de land- en tuinbouw bodem. 

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

Meer met minder: innovaties in duurzame voedselsystemen voor de productie van meer 

hoogwaardig voedsel met minder grondstoffen en minder uitstoot. De bodem is de basis voor de 

productie van vrijwel alle land- en tuinbouwgewassen en een sterk bepalende factor voor de 

realisatie van deze ambitie. Bodemkwaliteit staat ook in Nederland onder druk en daarmee de 

voedselzekerheid voor de samenleving en de basis van het inkomen in de landbouw. 

Bodembeheer heeft daarnaast grote invloed op onder meer klimaat, waterbeheer en 

biodiversiteit.  

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. 

Kort overzicht van de focus in 2020 per werkpakket: 

1. WP1a Organische stof: Opleveren verbeterd afbraakmodel, trendanalyses en 
referentiewaarden organische stof in Nederland, bijdrage aan vernieuwde kengetallen 
aanvoer EOS van meststoffen, gewasresten en groenbemesters, overzicht van potentiele 
indicatoren voor organische stofkwaliteit, getest in het bedrijvennetwerk bodemmetingen, 
kennis over de relatie tussen organische stofaanvoer, bodemkwaliteit en stikstofverliezen 
vanuit pottenproeven en lange termijnexperimenten. (WP1b is afgerond in 2019) 

2. WP2 Bemesting: Voor 2020 is de uitvoering van enkele BO-Akkerbouwprojecten voorzien en 
een bijdrage aan de uitvoering van de systeemproeven. 

3. WP3 Gezonde Bodem: Afronden literatuurstudie en witte vlekken bespreken; welke 
maatregelen zijn kansrijk en hebben vervolgonderzoek nodig. Deskstudy naar 
bodeminsectenplagen uitvoeren. Effect getoetste maatregelen (anaerobe grondontsmetting, 
inundatie, OS, groenbemesters) op bodemweerbaarheid op een rij zetten en rapporteren, 
Pratylenchus biotoets vervolmaken. Uitwerken bodembiologische waarnemingen inclusief 
bodemweerbaarheid en correleren met alle andere metingen uit het bedrijvennetwerk. 
Vervolgmetingen in systeemproeven wordt nog besproken. 

4. WP4 Groenbemesters: White paper met kennisvragen groenbemesters, rapportage over 
groenbemesterproeven 2015-2018, bijdrage aan vernieuwde kengetallen aanvoer EOS van 
groenbemesters 

5. WP5 Gereduceerde grondbewerking: Effecten gereduceerde grondbewerking op 
bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten over de systeemproeven in beeld brengen. 

6. WP6 Ondergrondverdichting: Metingen aan ondergrondverdichting bij NKG en ploegen in 
Bodemkwaliteit op zand. Rapportage van de resultaten van metingen BASIS (metingen 2019) 
en BKZ en analyse en modellering naar waterverbruik en opbrengst op basis van de metingen.  

7. WP7 Gewasdiversiteit: Activiteiten gaan over naar nieuwe PPS. (LWV19129 Transitie naar een 
op ecologie gebaseerde kringlooplandbouw door toepassing van gewasdiversiteit) 

8. WP8 Meten van bodemkwaliteit: Voortzetting Bedrijvennetwerk Bodemmetingen, uitwerking 
meetronde indicatoren 2019. Testen en selecteren bodemfysische indicatoren. Evaluatie van 
de Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland (BLN, versie 1.0) en voorstel 
versie 2.0. Databeheer systeemproeven. Integrale rapportage effecten bodemmaatregelen 
op bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten vanuit systeemproeven.  

9. WP9 Bodemkwaliteitsplan: Afronding protocol bodemkwaliteitsplan.  
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10. WP10 Communicatie:  Informatie over en resultaten van de PPS Beter Bodembeheer is goed 
ontsloten, uitgedragen naar de belangrijkste doelgroepen en vindbaar. 

 

Jaarrapportage (svp ook laatste jaar invullen) 

3. Status project 

3.1 Status project 
(keuze maken) 

Project loopt iets achter t.o.v. oorspronkelijke planning;  

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

daarom is uitstel van einddatum tot 30-4-2021 aangevraagd. 
Vooral afronding, en integratie van data kostte meer tijd dan verwacht. 
Bovendien zijn sommige werkzaamheden later uitgevoerd dan gepland 
vanwege afwezigheid (ziekte) van enkele onderzoekers.  
In deze extra 4 maanden zal het project afgerond worden. 

 

4. Behaalde resultaten 2020 

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

WP1a Organische stof:  

 De statistische analyse en calibratie en van het afbraakmodel is verbeterd en getoetst met de 
gegevens van het bedrijvennetwerk (BNW). In zijn eenvoudige vorm heeft het model alleen 
input nodig van het C/N-ratio en het N-gehalte in de bodem voor een schatting van het 
afbraakpercentage in betreffende jaar. Voorts zijn trendanalyses gemaakt over de tienjarige 
periode waarvan detailgegevens uit de teeltregistratie beschikbaar zijn, o.a. van de aanvoer 
van organische stof en de netto organische stofbalans. Gegevens over potentiële indicatoren 
voor organische stof zijn verzameld in de 1e  meetronde in het BNW. Resultaten zijn besproken 
met de telers in het licht van maatregelen (bemesting, vruchtwisseling, bodembewerking) en 
bedrijfsvisie van de ondernemer. De indicatoren zijn in te delen naar: totaalgehalte, kwaliteit, 
fracties en afbraaksnelheid. Meetresultaten zijn, geordend naar bodemtype, gebruikt voor een 
eerste evaluatie van de overeenkomende referentiewaarden uit de BLN.  

 Voor de actualisatie van de korte termijn kengetallen EOS van meststoffen is een data-analyse 
gemaakt van recent beschikbaar gekomen datasets, aangevuld met literatuuronderzoek. De 
resultaten van de analyse zijn besproken met een groep experts. Voor enkele mestsoorten 
bleek aanvullend literatuuronderzoek gewenst, o.a. naar de oorsprong van de data in het 
huidige HBB. Voor actualisatie van EOS van gewasresten en groenbemesters zijn veld- en 
laboratoriumproeven uitgevoerd. Dit onderdeel is in samenwerking met WP4 uitgevoerd. 

 De lange termijn effecten van de aanvoer van organische stof, verschillend in soort en 
omvang, zijn op meerdere manieren gekwantificeerd. Met het NDICEA model zijn datasets 
doorgerekend van de systeemproeven Bodemkwaliteit op Zand en BASIS. Doel van de 
berekeningen was primair om de stikstofkringloop in kaart te brengen van een lage en een 
hoge aanvoer van organische stof. Effecten van de aanvoer van organische mest zijn ook in 
kaart gebracht met een analyse van de langjarige veldproef ‘Mest als kans’.  

 Enkele indicatoren organische stof zijn bij verschillende laboratoria uitgezet om inzicht te 
verkrijgen in verschillen tussen laboratoria. Dit betrof o.a. het organische stofgehalte volgens 
de (reeds lang bekende) gloeiverliesmethode, de HWC (Heet Water Extraheerbare Koolstof) 
als indicator voor makkelijk afbreekbare organische stof en de microresp, een methode die de 
capaciteit van een bodem aangeeft om verschillende soorten organische stof om te zetten. Uit 
vergelijking van de resultaten tussen laboratoria bleken grote verschillen te bestaan voor de 
gloeiverliesmethode en de microresp. 
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 In voorgaande jaren werd onderzocht hoe benutting van minerale stikstof door het gewas 
wordt beïnvloed door (i) gelijktijdige toediening van vers organisch materiaal; en (ii) reeds 
aanwezige bodem-organische stof in de systeemproef Bodemkwaliteit op Zand (BKZ) te 
Vredepeel. Terwijl in eerdere potproeven met stro een fors lagere N benutting en schijnbaar 
grotere verliezen gevonden werden, laten resultaten behaald in 2020 (incubatieproef 2019-
2020) zien dat het - bij goed afgestemde verhoudingen – mogelijk is om met stro de minerale 
N pool volledig vast te leggen via de organische PMN pool (potentieel mineraliseerbare N), en 
die vervolgens weer te laten re-mineraliseren. Bovendien bleek op basis van 15N analyse in 
alle behandelingen het N verlies veel geringer dan in voorgaande proeven. De snelheid van 
deze processen hing samen met de biologische bodemkwaliteit zoals over de jaren 
opgebouwd (in BKZ).  

 In 2020 werd tevens een nieuwe potproef gestart op basis van de stro- en N doseringen die in 
de incubatieproef 2019-2020 waren onderzocht. Een deel van de bodemmonsters uit deze 
potproef werd naar isotopenlab in Leuven ingestuurd om de 15N recovery in de bodem vast te 
stellen (nog in behandeling); overige bodemmonsters en de gewasmonsters worden nog 
voorbewerkt ter bepaling van 15N recovery, om daarmee de totale N benutting en het N 
verlies vast te stellen. In 2020 werd tevens een concept rapport opgesteld over de resultaten 
uit voorgaande pot- en incubatieproeven; dit rapport vormt de basis voor een 
wetenschappelijk artikel in 2021. Tevens werden de data gedeeld met de bodembiologie-
groep op NIOO (Kuramae, Leite, Bossolani), die de samenstelling van de microbiele 
gemeenschap analyseerde, in functie van organische inputs en het stikstofaanbod. Ook 
hierover is een paper in voorbereiding.  

 
WP2 Bemesting: 5 projecten zijn op vraag van BO-Akkerbouw en CBAV uitgevoerd. 

 Effecten van (blad)bemesting met sporenelementen: De bemestingsadviezen voor 
sporenelementen zijn actueel maar moeten op punten worden aangepast en geijkt wat betreft 
relatie bodem, gewas en mestgift.  

 Effecten bemesting K, Mg, Ca, N, Cl en hun interacties op de gewasopbrengst en –kwaliteit: 
Interacties tussen nutriënten zijn van ondergeschikt belang als de bodemvruchtbaarheid goed 
op orde is. Bemestingsmethodes op basis van verhoudingen tussen kationen (Albrecht en 
afgeleiden) hebben geen wetenschappelijk onderbouwd effect op opbrengst en 
bodemkwaliteit. 

 Actualisatie stikstofbemestingsrichtlijnen: Richtlijnen van zomergerst, zaai- en plantuien, 
graszaad en groenbemesters zijn geactualiseerd op basis van de laatst beschikbare 
proefresultaten en praktijkervaringen. Aangepaste adviezen worden opgenomen in het 
Handboek Bodem en Bemesting. Afronding project begin 2021. 

 Fosfaatvoorziening aardappel: De huidige gebruiksnormen en bemestingsadviezen zijn geen 
beperking voor een voldoende fosfaat- en organische stofvoorziening in aardappel. Met 
specifieke maatregelen kan de fosfaatefficiëntie verhoogd worden. Afronding project begin 
2021. 

 Kritische nutriëntengehaltes: Het afleiden van kritische nutriëntengehaltes van gewassen voor 
bemestingsadviezen blijkt lastig te zijn, met name voor gehaltes in plantsap. Kritische gehaltes 
kunnen wel goed gebruikt worden om problemen in gewasgroei te begrijpen. Afronding 
project begin 2021. 

 Daarnaast is een nieuw fosfaatbemestingsadvies gepubliceerd op basis van P-Al en P-CaCl2 in 
samenwerking met Eurofins Agro. 

 
WP3 Gezonde Bodem:  

 De deskstudy naar het effect van bodemmaatregelen op bodempathogenen is afgerond, en op 
verschillende plekken besproken: Welke witte vlekken zijn er, en waar liggen prioriteiten bij 
vervolgonderzoek. 
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 Een aanvullende deskstudy naar het effect van bodemmaatregelen op bodeminsectenplagen 
is op verzoek van de PPS partners opgestart en zal begin 2021 worden afgerond. 

 Om de informatie uit de deskstudies beter toegankelijk te maken, wordt de kennis in een 
interactieve maatregelentabel gezet per pathogeen. Deze maatregelentabel krijgt in interface, 
functionaliteit en vindbaarheid een vergelijkbare opzet als het nematodenschema op Best4Soil 
(www.Best4Soil.eu) en wordt samen met Kennis op Maat (KoM) Plantgezondheid en 
Akkerbouw op Zand uitgevoerd. De ideeën zijn eind 2020 uitgewerkt en April 2021 zal een 
eerste versie beschikbaar komen. 

 De in 2019 gemeten bodembiologische parameters en ziektewering in percelen van het 
Bedrijvennetwerk zijn verder uitgewerkt en toegevoegd aan de 16 bedrijfsrapportages die met 
de telers besproken zijn. Datasets zijn gedeeld met onderzoekers van de andere WP’s om te 
komen tot een integrale analyses van alle data. Resultaten hebben ook geleid tot een 
nieuwsbericht en pagina in het online magazine. 

 In 2020 zijn percelen van drie systeemproeven geselecteerd met specifieke maatregelen 
(grondbewerking, organische sof toevoegingen en biologisch versus gangbaar) om de 
bodembiologische parameters en ziektewering te bepalen. Deze metingen geven inzicht in het 
effect van deze maatregelen op te meten parameters.  

 Het is in 2020 gelukt de Pratylenchus weerbaarheidstoets zodanig te standaardiseren dat deze 
nu kan worden toegepast in andere veldexperimenten. In de bodemgezondheidsproef zijn de 
effecten van de bodemmaatregelen en teeltsystemen gemeten in de zomergerst. Daarbij zijn 
de nematodenpopulaties gevolgd en opbrengst en kwaliteit bepaald. Analyse van de gegevens 
is onder handen werk. Naast deze metingen zijn er in een selectie van objecten een aantal 
bodem biologische parameters bepaald. Ook deze resultaten worden voor 1 mei 2021 
opgeleverd. 

 Resultaten van de ziekteweringsbepalingen in de afgelopen 4 jaar zijn op een rijtje gezet, 
verslaglegging hiervan zal in 2021 worden afgerond.  

 Er is intensieve samenwerking tussen WP3 en een aantal andere projecten, zoals Vitals Soils, 
Saprofeed, BLN, en het nieuwe postcodeloterij project Onder het maaiveld.   

 
WP4 Groenbemesters:  

 White paper met kennisvragen groenbemesters: de lijst met kennisvragen uit de praktijk zijn 
per thema besproken met onderzoekers met expertise op betreffende thema. Per kennisvraag 
is uitgewerkt waar aanknopingspunten te vinden zijn in literatuur of in lopend onderzoek of 
waar nog witte vlekken zijn. 

 Rapportage over groenbemesterproeven 2015-2018, alle data is statistisch geanalyseerd, 
locatie Lelystad uitgewerkt in concept rapport. 

 Bijdrage aan vernieuwde kengetallen biomassa, EOS en N-inhoud van groenbemesters, data 
uit veldproeven 2015-2018 geleverd en aanvullende data verzameld in veldproef 2019-2020. 

 Vanuit resultaten en ervaring van o.a. de veldproeven 2015-2020 bijdrage geleverd aan 
ontwerpen van beslisboom voor groenbemesters. 

 
WP5 Gereduceerde grondbewerking:  

 In drie systeemproeven (klei/zavel, zandgrond, zand/dalgrond) is een 
grondbewerkingsvergelijking opgenomen en zijn de proeven uitgevoerd.  

 De bemonsteringen naar effect ondergrondverdichting op klei zijn geanalyseerd en er is 
meegewerkt aan het verzamelen van data op zandgrond welke verder geanalyseerd worden. 
Er is bemonsterd op bodemverdichting en waterhuishouding in twee objecten.  

 De inhoud voor een wetenschappelijk artikel over het effect van gereduceerde 
grondbewerking op opbrengsten op klei/zavelgrond is verzameld en geordend. 

 Broeikasgasmetingen zijn uitgevoerd om het effect van grondbewerking en lachgasemissie te 
meten in het kader van Slim Landgebruik. 

file:///C:/Users/postm009/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q7F3DAZK/www.Best4Soil.eu
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WP6 Ondergrondverdichting:  

 Op twee veldproeflocaties (klei/zavel, zandgrond) zijn monitoringsproeven uitgevoerd ter 
bepaling van het effect van hydrofysische omstandigheden op de verdampingsreductie van het 
geteelde gewas (lees: gewasgroei) in elk minimaal twee situaties: Ploegen en Niet-kerende 
grondbewerking (NKG).  

 Op de proeflocaties zijn bodemmonsters genomen uit de verschillende bodemhorizonten die 
in het laboratorium zijn onderzocht op hydrofysische eigenschappen om eventuele effecten 
van ondergrondverdichting op gewasgroei te kunnen duiden en te relateren aan het type 
grondbewerking.  

 De resultaten van de veld en laboratoriumproeven zijn vergeleken met de resultaten van WP5 
en met de ervaringen van de grondeigenaren. De resultaten worden momenteel verder 
geanalyseerd en gerapporteerd met het oog op oorzaak en gevolg van ondergrondverdichting 
op gewasgroei: onderzocht is de relatie tussen de bodemmanagementsystemen Ploegen en 
NKG op de weerbaarheid van bodem en gewas tegen waterstress en wateroverlast. 

 De resultaten duiden op weinig verschil in bodembehandeling: Ploegen geeft iets hogere 
opbrengst 

 Klei/zavel Lelystad: onder de bouwvoor (op circa 30 cm) is de ondergrond te dicht. Dit kan 
diepere beworteling beperken. Vredepeel geen problemen. 

 Klei/zavel Lelystad: zeer lage luchtgehalten, wel hoog poriegehalte, opdrachtige grond. Dit 
betekent een slechte bodemstructuur, maar bij kwel geen droogtestress.  

 Zand Vredepeel: diepe ondergrond grote dichtheid, hoge indringweerstand, lage 
luchtgehalten, laag poriegehalte. Duidt op slechte bodemstructuur, vrijwel geen beworteling 
mogelijk, dus droogtegevoelig.  

 De resultaten van WP5 zijn in overeenstemming met die uit WP6 en kunnen deels uit de 
hydrofysische gegevens van WP6 worden verklaard. 

 De resultaten moeten in nader onderzoek statistisch worden onderbouwd. Dit is niet mogelijk 
binnen het huidige werkpakket vanwege het beperkte budget (1 proef per grondsoort 
gedurende 1 jaar). 

 
WP8 Meten van bodemkwaliteit:  

 Bedrijfsrapporten op basis van de metingen 2019 van de hele BLN (klassiek en alternatieve 
meetmethodes) en aanvullende metingen en gesprekken met ondernemers in het 
Bedrijvennetwerk Bodemmetingen  

 Diverse presentaties over BLN (Bodemcomite, uitwisseling Duitsland Nederland bodem) 

 Database met de belangrijkste data van de systeemproeven is opgeleverd 

 Resultaten Bodemkwaliteit op zand 2017-2019 zijn geanalyseerd in vergelijk met eerdere 
analyse 2011-2016. In de gangbare systemen is de nitraatconcentratie in grondwater onder de 
nitraatnorm. Verschil in opbrengsten tussen de systemen is verkleind, niet goed verklaarbaar. 
Verschil in organische stofgehaltes is toegenomen. 

 Overall rapportage metingen 2019 Bedrijvennetwerk Bodemmetingen, Evaluatie BLN en 
indicatorentest systeemproeven wordt in eerste kwartaal 2021 opgeleverd.  

 
WP9 Bodemkwaliteitsplan:  

 In samenwerking met Agrifirm is een start gemaakt met de eerste twee 
bodemkwaliteitsplannen bij telers met een Meloidogyne chitwoodi probleem. Hierbij wordt in 
het kader van SIA samengewerkt met studenten van de Aeres hogeschool te Dronten.  

 Samen met Agrifirm-GMN en hogeschool InHolland is proefgedraaid op een bollenteelt bedrijf. 

 Door Covid waren keukentafelgesprekken niet mogelijk en is er vertraging ontstaan in de 
uitvoering van de BKP’s. Omdat het er naar uit ziet dat ook in 2021 nu normale werkwijze niet 
hervat kan worden zijn er nu digitale alternatieven ontwikkeld en is de verwachting dat de 10 
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meloplannen en de 4 plannen voor het praktijknetwerk bodem voor 1 mei gerealiseerd 
kunnen worden.  

 
WP10 Communicatie:  
Integrale analyse 

 Een kwalitatief overzicht is gemaakt van de effecten van bodemmaatregelen onderzocht in de 
systeemproeven op bodemkwaliteit, bodemfuncties en toepasbaarheid. Een kwalitatief 
overzicht is gemaakt voor de effecten van maatregelen grondbewerking en organische stof op 
bodemfuncties en toepasbaarheid.  

 Resultaten zijn besproken met partners en gepresenteerd in animaties en het online magazine 
en gerapporteerd in een rapport. 

Belangrijkste algemene communicatieproducten in 2020 waren 

 Kennisdag Beter Bodembeheer 16 januari, Nijkerk, 130 aanwezigen  

 Beter Bodembeheermagazine, online magazine 2e editie 

 Webinar Wereld Bodemdag PPS Beter Bodembeheer, 3 december, >530 views (10 feb 2021)  

 Webinar Bemesting CBAV, 26 november, 190 aanwezigen en >270 views (10 feb 2021) 

 Nieuwsberichten PPS Beter Bodembeheer (39), nieuwsbrief (5x) en social media 

 Update website (producten, thema’s) 

 Diverse video’s (grondbewerking, organische stof, bodemkwaliteitsplan) en animaties 
(grondbewerking, organische stof) 

 Bijdragen aan groenbemesterdagen, aardappeldemodag 

 Presentatie voor LTO Noord over programma 

 Update website Handboek Bodem en bemesting en nieuwsberichten vanuit Handboek en 
CBAV (13) 

 
Systeemproeven: 
Bodemkwaliteit in de Veenkoloniën (BKV): 

 In 2020 is de systeemproef BKV in de lijn van de meerjarenplanning uitgevoerd. Alle objecten 
hebben het tot een goed eind gebracht en worden intern geëvalueerd en de resultaten 
besproken met de begeleidingscommissie. 

 In samenspraak met het Bedrijvennetwerk Bodemmetingen zijn extra bemonsteringen 
uitgevoerd.  

 Het tussentijdse meerjarenrapport met effecten bodemmaatregelen op bodemkwaliteit en 
ecosysteemdiensten over 2014-2017 is opgeleverd.  

 Het databeheer voor de teeltjaren t/m 2019 is samen met de andere systeemproeven opgezet 
en ingevuld. 

 Update meerjarenanalyse t/m 2019 incl. rapportage wordt aan gewerkt. 
 
Bodemkwaliteit op Zand (BKZ) 

 In 2020 is de systeemproef BKZ volgens planning uitgevoerd. Op de gangbare conservenerwt 
na zijn alle gewassen geoogst. Erwten niet geoogst vanwege aaltjesschade 

 Opbrengsten van de gewassen waren goed, ondanks hitte en droogte, weinig verschillen 
tussen behandelingen (zowel OS aanvoer als grondbewerking). 

 Naast de standaardbemonsteringen zijn er een aantal extra metingen gedaan: 
lachgasmetingen (vanuit Slim Landgebruik), metingen aan ondergrondverdichting (WP6), BLN 
fysische deel (WP8?) 

 Data t/m 2019 zijn systematisch vastgelegd in samenspraak met de andere systeemproeven 

 Update t/m 2019 van analyse systemen STANDAARD en LAAG, heeft geleid tot nieuwsartikel 
 
Bodemgezondheidsproef op zand (BDGZ) 
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 In 2020 is er in beide teeltsystemen, biologisch en gangbaar, zomergerst geteeld. De 
korrelopbrengst ligt in het gangbare systeem gemiddeld 20% hoger dan in het biologische 
systeem. Alle maatregelen hebben, gemiddeld over beide teeltsystemen (er is geen interactie 
tussen bodemmaatregel en teeltsysteem), de graanopbrengst met meer dan 10% verbeterd in 
vergelijking tot wanneer er geen maatregelen worden uitgevoerd (braak object). De haarmeel 
toepassing en het combinatie-object hebben het grootste effect op de opbrengst. De 
graanopbrengst ligt bij deze object circa 20% hoger dan bij braak. Een deel van deze 
meeropbrengsten is waarschijnlijk toe te schrijven aan en bemestingseffect.  

 Een aantal van de (bodem)maatregelen die in 2018, na de teelt van conservenerwten, zijn 
uitgevoerd hebben nog steeds een meetbaar effect op de besmetting met plant parasitaire 
aaltjes, ondanks dat de gemiddelde besmetting vrij laag is. De maatregelen laten in beide 
teeltsystemen, biologische en gangbare, vergelijkbare effecten zien. De Tagetes-teelt, 
toepassing van zaadmeel, de chemische grondontsmetting en de combinatie van maatregelen 
(ASD-compost en haarmeel) laten een duurwerking zien. De besmetting met het 
wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) is bij deze maatregelen betrouwbaar lager dan bij 
het braak object. Het groenbemester-mengsel heeft, vergelijkbaar met voorjaar 2019, de 
hoogste Pratylenchus besmetting.  

 Het aantal niet plant-parasitaire aaltjes is bij het groenbemester-mengsel en de compost 
toepassing betrouwbaar hoger dan in het braak-object. Deze aaltjessoorten (de 
aaltjesgemeenschap) spelen een belangrijke rol in het totale bodemvoedselweb. Het effect 
van de maatregelen en systemen op de samenstelling van deze aaltjesgemeenschap wordt 
onderzocht. Deze analyse zal in voorjaar van 2021 worden afgerond. 

 

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

 De PPS heeft een website waar regelmatig nieuwsberichten op verschijnen (39 in 2020; zie 
WP10 communicatie) en is in 2020 7608 keer bekeken (30% vaker dan in 2019). In 2020 zijn 5 
nieuwsbrieven verschenen.  

 Voor communicatie tussen onderzoekers en partners van de PPS zijn verschillende 
werkpakketbijeenkomsten georganiseerd, het merendeel online.  

 Daarnaast waren er 8 stuurgroepvergaderingen, vanaf april waren alle vergaderingen online.  
 

4.3 Communicatie (lijsten) 

4.3.1 Wetenschappelijke artikelen en hun doi (Digital Object Identifiers) 

WP1 
1. Schröder, Jaap J. ; Berge, Hein F.M. Ten; Bampa, Francesca ; Creamer, Rachel E. ; Giraldez-

Cervera, Juan V. ; Henriksen, Christian B. ; Olesen, Jørgen E. ; Rutgers, Michiel ; Sandén, Taru ; 
Spiegel, Heide (2020). Multi-Functional Land Use Is Not Self-Evident for European Farmers: A 
Critical Review. Frontiers in Environmental Science 8 . 
https://doi.org/10.3389/fenvs.2020.575466  

2. Pijlman, J. S. Berger, F. Lexmond, J. Bloem, J. W. van Groeningen, E.J.W. Visser, J. W. Erisman, 
N. van Eekeren. 2020. Can the presence of ribwort plantain (Plantago lanceolata L.) improve 
nitrogen cycling in dairy grassland systems on peat soils? New Zealand Journal of Agricultural 
Research 63, 1, p. 102-122. https://doi.org/10.1080/00288233.2019.1698620 . 

WP2 
3. Tei, F., De Neve, S., de Haan, J., & Kristensen, H. L. (2020). Nitrogen management of vegetable 

crops. Agricultural Water Management, 240, [106316]. 
https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106316  

4.3.2 Rapporten/artikelen in vakbladen 

WP1 
1. Natalie L. Bakker, Geert Jan van der Burgt, Chris J. Koopmans, 2020. Evaluatie van de 

méérjarige effecten van verschillende typen organische stof op de opbrengststabiliteit, 

https://doi.org/10.3389/fenvs.2020.575466
https://doi.org/10.1080/00288233.2019.1698620
https://doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106316
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mineralenbalansen en uitspoelingsverliezen; Resultaten van 20 jaar Mest als Kans. LBI 2020-
041 LbP, 26 p. http://www.louisbolk.org/uploads/pdfs/2020-
041%20LbP%20Evaluatie%20van%20type%20organische%20stof%20op%20opbrengsten%20b
alansen%20en%20verliezen%202020.pdf  

WP2 
2. Tönjes, Jorg. 2020. De keerzijde van bodemverbeteraar bokashi. Nieuwe Oogst. 11/01/20.  
3. Bussink, D.W., J. Specken en J. de Haan (2020). Effecten bemesting K, Mg, Ca, N, Cl en hun 

interacties op de gewasopbrengst en –kwaliteit, Nutriënten Management Instituut BV, 
Wageningen, Rapport 1763.N.19, pp 43 https://edepot.wur.nl/539437   

4. Ros. G. 2020. Bodem in (on)balans? Artikel LinkedIn. https://www.linkedin.com/pulse/bodem-
onbalans-gerard-ros/ 

5. Brinks, H., D. van Rotterdam, S. Houben (2020). Effecten van (blad)bemesting met 
sporenelementen. Literatuuronderzoek, praktijkervaringen en toetsing van de huidige 
adviezen. Delphy. Wageningen. 64 pag.  
https://www.handboekbodemenbemesting.nl/web/file?uuid=4fd27408-ff17-4954-92ac-
74330e6cee01&owner=3ec0cd01-2f2e-492c-91c6-48f4cbd6c431&contentid=547388  

6. Reijneveld. J.A. & K. Brolsma (2020). NIEUW FOSFAATADVIES. Twee P-indicatoren vormen de 
basis. Eurofins Agro. Wageningen 11 pag. 
https://www.handboekbodemenbemesting.nl/web/file?uuid=4ec41174-6a7a-4a78-9bd1-
0e59296b5d6f&owner=3ec0cd01-2f2e-492c-91c6-48f4cbd6c431&contentid=547744  

WP3: 
7. Termorshuizen, A.J.; Molendijk, L.P.G.; Postma, J., 2020. Beheersing van bodempathogenen via 

bodemgezondheidsmaatregelen; Een overzicht van de beschikbare kennis voor een selectie 
van akkerbouwgewassen met hun bijbehorende bodemziekten. Rapport WPR-955. 
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/513197  

8. Aad Termorshuizen, Joeke Postma & Leendert Molendijk, 2020. Deskstudy: Beheersing van 
bodempathogenen via bodemgezondheidsmaatregelen. Gewasbescherming 15(1): 19. 

9. Erik van den Elsen, Dorothee van Tol-Leenders, Kees Teuling, Paul Romkens, Janjo de Haan, 
Gerard Korthals, Arjan Reijneveld, 2020. De staat van de Nederlandse landbouwbodem in 2018 
Op basis van BLN indicatoren en CC-NL data en methodiek. Rapport 3048, 
https://doi.org/10.18174/537281  

10. Gera van Os & Joeke Postma 2020. Werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie – 
Microben zijn net mensen. Jaarverslag. Gewasbescherming 51(2): 61-61. 
https://knpv.org/db/upload/documents/Gewasbescherming/2020gb51nr2.pdf    

11. Johnny Visser en Paulien van Asperen 2020. Afrikaantjes praktijkrijp voor aanpak 
wortellesieaaltjes. Nieuwe oogst 8/12  

WP4: 
12. Reindsen, Han, 2020. Nat weer remt inzet groenbemester. Nieuwe Oogst. 7/03/20.  
WP5 
13.  Derk van Balen, 2020. Gewoon ploegen niet meer vanzelfsprekend. vakblad Agraaf 22-12-

2020 
WP8: 
14. 16 Bedrijfsrapporten Bedrijvennetwerk Bodemmetingen meetcampagne 2019, samen met 

bijdrages uit WP1a en WP3 
15. Interne notitie analyse Bodemkwaliteit op zand 2017-2019 
16. Tönjes, Jorg. 2020. Meten bodemkwaliteit verschuift naar breder dan gewasproductie. 

akkerwijzer.nl. 17/01/20. https://www.akkerwijzer.nl/artikel/233295-meten-bodemkwaliteit-
verschuift-naar-breder-dan-gewasproductie/  

WP9 
17. Artikel met uitleg over het BKP: https://www.beterbodembeheermagazine.nl/beter-

bodembeheer-magazine-editie-1/het-bodemkwaliteitsplan 
WP10: 

http://www.louisbolk.org/uploads/pdfs/2020-041%20LbP%20Evaluatie%20van%20type%20organische%20stof%20op%20opbrengsten%20balansen%20en%20verliezen%202020.pdf
http://www.louisbolk.org/uploads/pdfs/2020-041%20LbP%20Evaluatie%20van%20type%20organische%20stof%20op%20opbrengsten%20balansen%20en%20verliezen%202020.pdf
http://www.louisbolk.org/uploads/pdfs/2020-041%20LbP%20Evaluatie%20van%20type%20organische%20stof%20op%20opbrengsten%20balansen%20en%20verliezen%202020.pdf
https://edepot.wur.nl/539437
https://www.handboekbodemenbemesting.nl/web/file?uuid=4fd27408-ff17-4954-92ac-74330e6cee01&owner=3ec0cd01-2f2e-492c-91c6-48f4cbd6c431&contentid=547388
https://www.handboekbodemenbemesting.nl/web/file?uuid=4fd27408-ff17-4954-92ac-74330e6cee01&owner=3ec0cd01-2f2e-492c-91c6-48f4cbd6c431&contentid=547388
https://www.handboekbodemenbemesting.nl/web/file?uuid=4ec41174-6a7a-4a78-9bd1-0e59296b5d6f&owner=3ec0cd01-2f2e-492c-91c6-48f4cbd6c431&contentid=547744
https://www.handboekbodemenbemesting.nl/web/file?uuid=4ec41174-6a7a-4a78-9bd1-0e59296b5d6f&owner=3ec0cd01-2f2e-492c-91c6-48f4cbd6c431&contentid=547744
https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/513197
https://doi.org/10.18174/537281
https://knpv.org/db/upload/documents/Gewasbescherming/2020gb51nr2.pdf
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/233295-meten-bodemkwaliteit-verschuift-naar-breder-dan-gewasproductie/
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/233295-meten-bodemkwaliteit-verschuift-naar-breder-dan-gewasproductie/
https://www.beterbodembeheermagazine.nl/beter-bodembeheer-magazine-editie-1/het-bodemkwaliteitsplan
https://www.beterbodembeheermagazine.nl/beter-bodembeheer-magazine-editie-1/het-bodemkwaliteitsplan
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18. Selin Norén, I., Verstand, D., & de Haan, J. (2021). Effecten van bodemmaatregelen op 
bodemfuncties en bodemkwaliteit : integrale analyse van de resultaten uit de PPS Beter 
Bodembeheer en eerste vertaalslag naar praktische boodschappen. (Rapport / Wageningen, 
Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research (WPR), Business unit Open 
Teeltenh; No. WPR-856). Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research (WPR), 
Business unit Open Teelten. https://doi.org/10.18174/536510 

19. de Haan, J., van Asperen, P., Visser, J., van der Burgt, G. J., Smit, E., Dawson, A., & Klompe, K. 
(2020). Bodemmaatregelen op dalgrond in de Veenkoloniën: effecten op bodemkwaliteit, 
opbrengst en financiële meerwaarde: Analyse van de resultaten van de systeemproef 
Bodemkwaliteit Veenkoloniën 2014-2017. (Rapport / Stichting Wageningen Research, 
Wageningen Plant Research, Businessunit WUR Open Teelten; No. WPR-831). Stichting 
Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Businessunit WUR Open Teelten. 
https://doi.org/10.18174/520429 

20. de Haan, J. J. (2020). Kansen voor niet-kerende grondbewerking op zandgrond. Akkerwijzer, 
15(2), 26-27. 

21. Tolhuijsen, Leo, 2020. Gereduceerde grondbewerking erg complex. Boerderij 10/11/20  
22. Hanse, Leo, 2020. Opbrengsten na nkg nagenoeg gelijk aan ploegen. Aardappelwereld 

magazine 01/09/20 
23. de Vries, Martin, 2020. Gereduceerde grondbewerking: aardappelteelt zonder ploegen. de 

Loonwerker. 01/09/20 
24. Online Aardappeldemodag succesvol verlopen, maar hopelijk in 2022 "weer op het veld". 

Akkerbouwkrant. 01/09/20 
25. Wiepkema, Fenneke, 2020. WUR: 'Kleine plus mogelijk met aardappelteelt zonder ploegen'. 

akkerwijzer.nl. 19/08/20. https://www.akkerwijzer.nl/artikel/361412-wur-kleine-plus-
mogelijk-met-aardappelteelt-zonder-ploegen/  

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

WP1 
1. M. Hanegraaf, 2020. Organische stogbeheer op zandgrond. Video in Online Beter 

Bodembeheer Magazine, https://www.beterbodembeheermagazine.nl/wur-najaar-
2020/beter-bodembeheer-magazine    

2. M. Hanegraaf en W. Vervuurt, 2020. Nieuwsbericht ‘Een typisch najaarsklusje: de OS-balans op 
te maken’. Bericht Beterbodembeheer 16-11-2020 

3. Jaap Bloem, Michiel Rutgers, Janjo de Haan. Soil Condition Assessment: Soil Biology.  
NRC Soil meeting, European Environment Agency, Copenhagen. 13-14 feb 2020. Presentatie. 

WP2 
4. Update en nieuwsberichten Handboek Bodem en Bemesting: 

www.handboekbodemenbemesting.nl  
5. De Haan, Janjo. Nutriënten in balans. Presentatie CSE-cursus bodem, 13 januari 2020, 

https://edepot.wur.nl/540862  
WP3: 
6. Joeke Postma, Aad Termorshuizen, Johnny Visser, 2020. Workshop bodempathogenen – 

Kennisdag Beter Bodembeheer 16-1-2020, Nijkerk. 
7. Joeke Postma, 2020. Disease management and suppressive soils, College Conservation 

Agriculture, 22-6-2020 on line 
8. Joeke Postma, 2020. Presentatie PPS Beter Bodembeheer. Netwerkbijeenkomst 

Plantgezondheid, 23-9-2020, Nijkerk. Tevens overzicht in folder met 50 onderzoeksprojecten. 
9. Viola Kurm, Gerard Korthals, Joeke Postma, 2020. Soil quality indicators across the 

Netherlands. KNPV Werkgroep bodempathogenen en bodemmicrobiologie, 26-11-2020 on 
line. 

https://doi.org/10.18174/536510
https://doi.org/10.18174/520429
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/361412-wur-kleine-plus-mogelijk-met-aardappelteelt-zonder-ploegen/
https://www.akkerwijzer.nl/artikel/361412-wur-kleine-plus-mogelijk-met-aardappelteelt-zonder-ploegen/
https://www.beterbodembeheermagazine.nl/wur-najaar-2020/beter-bodembeheer-magazine
https://www.beterbodembeheermagazine.nl/wur-najaar-2020/beter-bodembeheer-magazine
http://www.handboekbodemenbemesting.nl/
https://edepot.wur.nl/540862
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10. Johnny Visser en Paulien van Asperen. Online magazine: Aaltjesbeheersing in drie stappen 
8/11: https://www.beterbodembeheermagazine.nl/wur-najaar-2020/aaltjesbeheersing-in-
drie-stappen  

11. Gerard Korthals, 2020. Masterclass living soils. Wageningen, 13-1-2020  
12. Gerard Korthals, 2020. Bodemleven is cruciaal. Workshop samen met Coen ter Berg. Bodem & water 

Flevoland, Dronten. 3-2-2020  
13. Gerard Korthals, 2020. Masterclass Living soils. Wageningen, 10-2-2020   
14. Gerard Korthals, 2020. Monitoren bodem-biodiversiteit ESG, 18-2-2020   
15. Gerard Korthals, 2020. Interview door foodlog in Berkel Berkel en Roodenrijs, 27-2-2020   
16. Gerard Korthals, 2020. Bodembiologie voor bedrijvennetwerk Ophemert, 5-3-2020   
17. Gerard Korthals, 2020. Velddemo monstername bij Decohof, 18-6-2020   

18. Gerard Korthals, 2020. Webinar de bodem leeft voor IVN Utrecht (60 mensen), 15-9-2020 
19. K. Torgerson et al. 2020. Farmers perspectives in IWS.  
20. Kyle Mason-Jones, Indryani Bali, Jin Wang, Gerard Korthals, Ciska Veen, Wim van der Putten, 

2020. Intra-annual soil and crop dynamics under conventional and organic agricultural 
management. Abstract Eurosoil conference 2020 EUROSOIL 2020 congress Geneva, 
Switzerland 24-28 August 2020.  

21. Joeke Postma & Mirjam Schilder, 2020. Ziektewerende grond – feit of fictie? bericht Beter 
Bodembeheer, 30 april 2020. 
https://www.beterbodembeheer.nl/nl/beterbodembeheer/show/Ziektewerende-grond-feit-
of-fictie.htm 

22. Postma & Schilder, 2020. Ziektewerend vermogen van de bodem. In: Beter bodembeheer 
magazine, p. 6. https://www.beterbodembeheermagazine.nl/wur-najaar-2020/beter-
bodembeheer-magazine    

WP4 
23. Presentaties tijdens Groenbemesterdag 'Doelgericht kiezen' op 24 juni 2020 via online 

uitzending; https://www.akkerwijzer.nl/evenement/249771-thema-dag-doelgericht-kiezen-
online-uitzending-online/ 

24. Bijdrage aan groenbemesterdag 18 november 2020 online; 
https://www.akkerwijzer.nl/evenement/361467-thema-dag-de-groenbemesterdag-vredepeel/ 

25. Wiepie Haagsma, 2020. Groenbemesters: een goede keuze!, 2 kennissessies CAV Agrotheek, 5-
2-2020, Wieringerwerf. 

26. Wiepie Haagsma, 2020. Groenbemesters: een goede keuze!, workshop projectgroep 
NatuurInclusieve Landbouw Noord Nederland, 31 augustus 2020, online. 

WP5 
27. “Webinar Crop Solutions” 29 september 2020 
28. Online magazine Beter Bodembeheer https://www.beterbodembeheermagazine.nl/    
29. Handboek kringlooplandbouw https://kringlooplandbouw.wur.nl/kringlooplandbouw/bodem-

akkerbouw/  
WP6: 
30. Akker, J. van den. Bodemverdichting: ondergrond en bovengrond. Fact finding paper (nog niet 

gepubliceerd). 
31. Vertaling Fact Finding paper in het RLI-advies (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur) 

“De bodem bereikt”: https://www.rli.nl/publicaties/2020/advies/de-bodem-bereikt 
WP8: 
32. Bijeenkomst Bedrijvennetwerk Bodemmetingen 5 maart 2020, Ophemert. Met WP1a en 3 
33. De Haan, Janjo. Integraal meten van bodemkwaliteit, presentatie Bodemcomité, Utrecht 15 

januari 2020, https://edepot.wur.nl/540829  
34. De Haan, Janjo, Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland (BLN), a set of 

indicators to measure soil quality of agricultural soils in NL. Presentatie webtalks Germany & 
The Netherlands. How we measure soil quality & functions, 26 Oct 2020, 
https://edepot.wur.nl/540843  

https://www.beterbodembeheermagazine.nl/wur-najaar-2020/aaltjesbeheersing-in-drie-stappen
https://www.beterbodembeheermagazine.nl/wur-najaar-2020/aaltjesbeheersing-in-drie-stappen
https://www.beterbodembeheer.nl/nl/beterbodembeheer/show/Ziektewerende-grond-feit-of-fictie.htm
https://www.beterbodembeheer.nl/nl/beterbodembeheer/show/Ziektewerende-grond-feit-of-fictie.htm
https://www.beterbodembeheermagazine.nl/wur-najaar-2020/beter-bodembeheer-magazine
https://www.beterbodembeheermagazine.nl/wur-najaar-2020/beter-bodembeheer-magazine
https://www.akkerwijzer.nl/evenement/249771-thema-dag-doelgericht-kiezen-online-uitzending-online/
https://www.akkerwijzer.nl/evenement/249771-thema-dag-doelgericht-kiezen-online-uitzending-online/
https://www.akkerwijzer.nl/evenement/361467-thema-dag-de-groenbemesterdag-vredepeel/
https://www.beterbodembeheermagazine.nl/
https://kringlooplandbouw.wur.nl/kringlooplandbouw/bodem-akkerbouw/
https://kringlooplandbouw.wur.nl/kringlooplandbouw/bodem-akkerbouw/
https://www.rli.nl/publicaties/2020/advies/de-bodem-bereikt
https://edepot.wur.nl/540829
https://edepot.wur.nl/540843
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WP9 
35. Video BodemKwaliteitsPlan waarin adviseurs en teler het BKP introduceren en hun zienswijze 

geven: https://www.youtube.com/watch?v=xQe9BornMjI&feature=emb_logo 
WP10 
36. Update website Beter Bodembeheer, nieuwsberichten en nieuwsbrieven: 

www.beterbodembeheer.nl  
37. Webinar Bemesting CBAV, 26 november 2021: 

https://www.youtube.com/watch?v=jYIHkrxVhXE&t=2s  
38. Webinar Wereld Bodemdag PPS Beterbodembeheer, 3 december 2021: 

https://www.youtube.com/watch?v=b_eEsl8su1Q&t=4s  
39. 2e editie Beter Bodembeheermagazine.nl: https://www.beterbodembeheermagazine.nl/wur-

najaar-2020/beter-bodembeheer-magazine  
40. Animatie grondbewerking: https://www.youtube.com/watch?v=74o_yYLR1uE&t=6s  
41. Animatie organische stof: https://www.youtube.com/watch?v=BLjzx-3-oNc&t=3s  
42. Video grondbewerking: https://www.youtube.com/watch?v=uE7ur-XpASg&t=2s  
43. Video organische stof: https://www.youtube.com/watch?v=vjB0GZCKbwE  

4.4 Overige resultaten: technieken, apparaten, methodes 

WP3 
1. Methode ontwikkeld om bodems te testen ziektewering tegen Pratylenchus penetrans 
WP4 

2. Protocol bemonsteren ondergrondse biomassa groenbemesters 

3. Hydraulische boor voor bemonsteren ondergrondse biomassa 
WP5 
4. Ondiep ploegen is opgenomen als erosiebeperkende maatregel op lössgronden in Zuid 

Limburg. 

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

https://www.beterbodembeheer.nl, www.beterbodembeheermagazine.nl, 
www.handboekbodemenbemesting.nl, en https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-
Resultaten/Topsectoren/show/AF-16064-Beter-bodembeheer.htm (op KOL) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xQe9BornMjI&feature=emb_logo
http://www.beterbodembeheer.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=jYIHkrxVhXE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=b_eEsl8su1Q&t=4s
https://www.beterbodembeheermagazine.nl/wur-najaar-2020/beter-bodembeheer-magazine
https://www.beterbodembeheermagazine.nl/wur-najaar-2020/beter-bodembeheer-magazine
https://www.youtube.com/watch?v=74o_yYLR1uE&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=BLjzx-3-oNc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=uE7ur-XpASg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=vjB0GZCKbwE
https://www.beterbodembeheer.nl/
http://www.beterbodembeheermagazine.nl/
http://www.handboekbodemenbemesting.nl/
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Topsectoren/show/AF-16064-Beter-bodembeheer.htm
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Topsectoren/show/AF-16064-Beter-bodembeheer.htm

