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Op dit moment voert de akkerbouw even 
de boventoon op het bedrijf van de fami-
lie Coppelmans. Er is tijdens de bouw van 

de nieuwe stal helemaal geen vee. Over ruim 
een jaar wil Jan Coppelmans dat weer andersom 
hebben; dan zal de melkveehouderij weer de 
grootste tak zijn en de akkerbouw tweede tak.

Coppelmans houdt in de bouw heel veel 
rekening met het beheer van de zandbodem op 
zijn bedrijf. Al jaren verhoogt hij de organische 
stofgehalten in de bodem met compost. ‘Ik zit 
vlak bij een waterwingebied en ik doe al jaren 
mee met allerlei projecten rondom mineralen.’

De ondernemer noemt de projecten ‘Mine-
ralen op Maat’, ‘Schoon Water’ en zijn deelname 
aan een pilotproject met kunstmestvervangers. 
Coppelmans is iemand die zich graag verdiept 
in nieuwe techniek. ‘Dat heb ik van mijn vader 
meegekregen’, verklaart hij.

Van de mestscheider maakte Coppelmans 
eerst gedegen studie. Hij bezocht beurzen, ook 
in het noorden van het land, omdat daar meer 
op dit gebied te zien was. ‘Bij de bouw hebben 

we de putten aangepast. We scheiden de urine 
van de vaste mest. De dikke fractie willen we in 
de box gebruiken. De dunne fractie willen we 
elders afzetten, ervan uitgaande dat deze in de 
toekomst als kunstmestvervangers ingezet kun-
nen worden.’

De verschillen in fosfaatgehalte tussen uri-
ne, dunne en dikke fractie maken het mogelijk 
om flexibeler om te gaan met de organische 
stof voor de bodem. ‘Aan het eind van het jaar 

maken we de mineralenbalans op. Is er dan 
nog fosfaatruimte, dan gebruiken we die voor 
de aanvoer van compost. In vijftien jaar heb-
ben we met onze inspanningen het organische 
stofgehalte in de bodem van 2 naar 4 procent 
gebracht. Ik hoorde van iemand van het Louis 
Bolk Instituut dat je daar een mensenleven aan 
tijd voor nodig had.’

Coppelmans vraagt zich af of de gunstige 
verandering in de bodemgesteldheid doorzet. 

‘Ik ben dan ook heel benieuwd wat er uit de 
grondmonsters komt die we eind dit jaar laten 
analyseren.’ De kennis die hij alle jaren opdoet, 
wisselt hij uit met de mensen van DLV of met 
de deelnemers van ‘Boer en diversiteit’, nog een 
project waar hij bij aanhaakte. Zo maakt hij 
jaarlijks een bemestingsplan samen met Geert-
Jan van Roessel van DLV Plant. Hierin worden 
alle recente bodemanalyses en beschikbare 
meststoffen in een gedegen plan verwerkt.

Eigen kringloop makkelijker maken met mestscheider in nieuwe stal

Organische stof is op het gemengde 

bedrijf van de familie Coppelmans in het 

Noord-Brabantse Wintelre belangrijk. Met een 

mestscheider wil Coppelmans ruimte houden 

om compost over het land te kunnen brengen.

Jan Coppelmans. F o t o ’s :  N i e u w e  O o g s t Het waterwingebied vlak bij het bedrijf van Jan Coppelmans.

BODEM EN BEMESTING

Compost en dikke fractie op de akker

Voor het bepalen van de benodigde hoe-
veelheid stikstofmest in de akkerbouw 
gebruiken adviseurs en telers nu meestal 

heel algemene aannames. Doel achter het com-
putermodel dat Geert-Jan van der Burgt van het 
Louis Bolk Instituut samen met Wageningen 
UR, HLB, Agrifirm en BLGG AgroXpertus heeft 
ontwikkeld, is tot een veel gerichter advies te 
komen.

Van der Burgt is onderzoeker op het gebied 
van bodem bij het Louis Bolk Instituut, een 
organisatie die zich richt op duurzame land-
bouw. Bij dit stikstofmineralisatiemodel ver-
wacht hij vooral interesse bij de gangbare telers 
en hun adviseurs.

Het model houdt rekening met organische 
mest en de voorvrucht op een perceel. Op basis 
daarvan voorspelt het model per maand hoeveel 
stikstof er uit mineralisatie vrijkomt. De gra-
fiek die dat uitbeeldt, helpt bij het bepalen van 
de behoefte van het gewas. ‘Iedere teler heeft 
een stukje kringloop’, zegt Van der Burgt. ‘Via 
gewasresten en wortels heeft de akkerbouwer 
dat. Een veehouder heeft ook nog de mest.’

‘Soms nemen adviseurs dit al in ruwe vorm 
mee in het bemestingsadvies’, zegt de onderzoe-

ker over het model. Dat wordt dus preciezer. De 
computer geeft na invoer van bodemgegevens 
en historie van het perceel de lijn die de stikstof-
mineralisatie aangeeft van januari tot oktober. 
‘Op het scherm zie je wat je al cadeau krijgt van 
de grond.’

Over de lijn die de stikstofmineralisatie 
aangeeft, legt Van der Burgt de curve van de 
gewasbehoefte. Als voorbeeld neemt hij zomer-
gerst. ‘Zie die behoefte dan maar te dekken. Het 
programma is voor de planningsfase van de 
teelt. Er zit standaardweer achter. Je kunt ook 
rekenen met een koud of een warm jaar. Dat is 
een soort risicoanalyse.’ Het model houdt reke-
ning met de locatie van het bedrijf. De gebruiker 
kan kiezen uit de regio’s Noord, Midden en Zuid.

Doelgroep vormen ‘de akkerbouwers van 
Nederland’. Productschap Akkerbouw is de 
opdrachtgever. De gedachte achter de opdracht 
is dat bij steeds scherpere bemestingsnormen 
boeren scherper aan de wind moeten gaan 
varen met hun bemesting. Rekening houden 
met stikstof uit de natuurlijke kringloop is dan 
van strategisch belang. Als uit mineralisatie al 
15 kilo stikstof extra komt, is dat in mindering 
te brengen op de bemesting. Telers willen dat 
wel verantwoord doen.

Van der Burgt wil de respons bij de pre-
sentaties en de gebruikerservaringen in het 
veld gebruiken om het model nog preciezer 
te maken. ‘Het product is opgeleverd, maar je 
moet het nu bijhouden’, zegt de ontwikkelaar. 
‘De grote gewassen zitten in het model en ook 
enkele vollegrondsgroenten die akkerbouwma-
tig worden geteeld. Denk dan aan spruiten, witte 
kool, bloemkool, spinazie en stamslaboon.’

Bij de invoer van gegevens vraagt het model 

om bodemgegevens als pH en organische stof. 
De organische bemesting die eerder is gegeven, 
maakt deel uit van de gegevens. Bij de voor-
vrucht gaat het vooral om groenbemesters of 
gewassen die extra stikstof leveren. Bij kool-
soorten, suikerbieten en prei is dat zo. ‘Dat zijn 
gewassen met een flinke groene bladmassa’, 
stelt de onderzoeker.

ANALYSE
De teler die organische mest op zijn bedrijf 

toepast, heeft daarbij een analyse van het 
gehalte aan stikstof. ‘Gaande het proces van 
anderhalf jaar zijn wij erachter gekomen dat 
je bij toepassing van organische mest altijd de 
minerale stikstof zou moeten meten. Wat orga-
nisch gebonden is, gaat toch traag. Het is veel 
nauwkeuriger als we minerale stikstof kennen’, 
zegt Van der Burgt.

Probleem hierbij is dat het zo lastig is 
betrouwbaar te meten. Dat geldt nog sterker 
voor vaste mest dan voor drijfmest. De onder-
zoeker noemt de bemonstering heel moeilijk. 
‘Het blijft een steekproef. Dat is nog los van de 
spreiding die daarbovenop komt uit de labora-
toriumanalyse. Het moeilijkste en de grootste 
verschillen zitten volgens mij in de bemonste-
ring.’

Telers voelen de krapte in de mestnormen, 
constateert Van der Burgt. ‘Ze zien daarin de 
belemmering of bovengrens. Er komt een bro-
chure met advies over minerale stikstof. Je zou 
zelf je eigen werkingscoëfficiënt kunnen bereke-
nen van een partij mest. Die kan lager of hoger 
zijn dan de wettelijke. Als die hoger is, dan kan 
je misschien minder bemesten.’

J o r g  Tö n j e s

Model voor stikstofmineralisatie geeft inzicht in benodigde mestgift

‘Van algemeen naar precies advies’
Bodemonderzoeker Geert-Jan van der 

Burgt van het Louis Bolk Instituut presenteert 

dit najaar een praktisch bruikbaar model voor 

stikstofmineralisatie. ‘Het model is gericht op 

jouw perceel en jouw historie.’

Bodemspecialist Geert-Jan van der Burgt van het Louis Bolk Instituut denkt dat boeren met het model voor bodemstik-
stofmineralisatie nauwkeuriger de bemesting kunnen bepalen. F o t o :  N i e u w e  O o g s t
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Hogere organische stofgehaltes zijn geen 
doel op zich. Coppelmans ervaart dat hij er in 
het seizoen voordeel van heeft. De lichte zand-
grond zo vlak bij Eindhoven houdt meer vocht 
vast als er meer organische stof is. ‘Dat is winst. 
Ik kan minder beregenen dankzij het gebruik 
van compost. Grondwater zit hier heel diep.’ 
Dit soort prettige bijkomstigheden openbaart 
zich na jaren zo werken. ‘We hebben er veel van 
moeten leren en zijn er langzaam ingegroeid’, 

omschrijft de boer het proces van leren en 
begrijpen wat er achter de werkwijze zit.

De compost heeft volgens de boer een heel 
goed effect op de waterhuishouding en de 
opbrengsten. ‘Het is essentieel voor de bodem’, 
zegt Coppelmans, ‘Mijn boodschap is om de fos-
faat uit de compost niet langer af te trekken van 
de fosfaatruimte. De kringloop is zo volledig.’ 
Compost geeft nutriënten plaats om zich te bin-
den en voorkomt dus juist uitspoeling. Coppel-

mans denkt dat compost niet meer fosfaat in de 
uitspoeling brengt maar juist meer nutriënten 
vasthoudt.

Op de zwaardere gronden werkt compost 
anders. De Brabantse teler ziet vooral op alle 
zandgronden van Nederland kansen om de 
kringloop beter rond te zetten en de bodem 
beter te beheren. ‘Ik werk ook met niet-kerende 
grondbewerking (NKG). De compost werk ik 
wel ondiep in met de spitmachine. Dit is erg 

belangrijk voor een goede omzetting van de 
compost in de bodem.’ Een keer per twee of 
vier jaar brengt hij de compost op een perceel. 
‘Ik zie het als een reparatiebemesting, zoals je 
bijvoorbeeld ook met kalk doet. De ervaringen 
die ik hiermee opdoe, bespreek ik met collega’s 
en onderzoekers in het project ‘Praktijknetwerk 
Niet-kerende Grondbewerking.’

J o r g  Tö n j e s

Eigen kringloop makkelijker maken met mestscheider in nieuwe stal

Jan Coppelmans bij zijn nieuwe stal in aanbouw in Wintelre, bij Eindhoven.Het waterwingebied vlak bij het bedrijf van Jan Coppelmans.
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‘Van algemeen naar precies advies’

Bodemspecialist Geert-Jan van der Burgt van het Louis Bolk Instituut denkt dat boeren met het model voor bodemstik-
stofmineralisatie nauwkeuriger de bemesting kunnen bepalen. F o t o :  N i e u w e  O o g s t

De uitvoering van de projecten onder 
het Masterplan Mineralenmanagement 
(MMM) ligt op schema. Dat bleek na de 
beoordeling van de voortgang van die 
projecten afgelopen maand door de MMM-
stuurgroep.

Voor een aantal nieuwe projecten is groen 
licht gegeven en de begroting voor 2013 is 
opgesteld en door de Commissie Teeltaangele-
genheden van Productschap Akkerbouw vast-
gesteld. Het Masterplan is op initiatief van de 
vakgroep gestart en heeft inmiddels een promi-
nente plaats ingenomen in het innovatiewerk 
van het productschap en in de ingediende plan-
nen van het topsectorenbeleid.

Er zijn diverse kleine en ook grotere pro-
jecten onderhanden en alle beschikbare en nog 
beschikbaar komende kennis moet zijn weg 
vinden naar een praktische toepassing op de 
akker. Het kennisoverdrachtprogramma ‘Vitale 
Bodem’ speelt daarin een rol. Het beoogt het 
kristallisatiepunt te zijn voor alle informatie 
rond bodembiodiversiteit gerelateerde kennis. 
Het handelingsperspectief van de ondernemer 
staat te allen tijde centraal. Elk deelproject 
kent zijn eigen communicatiemethode: studie-
bijeenkomsten, demonstraties, werkend leren, 
leaflets of internetapplicaties. Als de stuurgroep 
de deelprojecten goedkeurt, wordt de zaak aan-
besteed en kunnen partijen inschrijven voor de 
uitvoering. 

Veel aandacht gaat ook uit naar nieuwe 
fosfaatbemestingsadviezen. De vernieuwde 
basis daarvoor zal beter rekening houden met 
de directe fosfaatbeschikbaarheid en het ver-

mogen van de grond om fosfaat na te leveren. 
Daar is een omvangrijk onderzoek voor nodig, 
maar gezien de fosfaatbeperkingen in het mest-
beleid lijkt dat zeker gerechtvaardigd. In het 
beleid wordt er gestreefd naar evenwichtsbe-
mesting. Dat betekent dat de berekende afvoer 
van de oogst mag worden aangevuld. Dat niet 
alle fosfaat beschikbaar is voor de plantengroei, 
wordt in dat beleid maar deels erkend. Boven-
dien zijn er grote verschillen in fosfaatreserves 
tussen gronden. Bemestingsregimes in het ver-
leden liggen daar vaak aan ten grondslag.

NOORDOOSTELIJK ZANDGEBIED
Het noordoostelijke zandgebied kent een 

eigen specifieke bodemproblematiek, onder-
kend als sleutelfactor voor achterblijvende 
opbrengsten. Het samenwerkingsverband 
Kanon werkt aan een structurele aanpak van 
die bodemproblematiek. Het zet in op een struc-
turele verbetering van het opbrengstvermogen 
in bouwplanverband. In 2013 start daarom 
op de dalgronden een systeemonderzoek 
met samenhangende elementen: organische 

stofmanagement inclusief groenbemesters, 
gewasresten en externe bronnen, grondbewer-
king en oogstmechanisatie in perspectief van 
de bodemstructuur, management gericht op 
bodemgezondheid, optimale gewasgroei door 
in te spelen op bodemvariaties en optimale 
voorziening van water en nutriënten. 

Samenhangende projecten, kleinere 
opzichzelfstaande onderzoeken voor bij-
voorbeeld de stikstofnorm voor brouwgerst, 
communicatie en coördinatie, zijn allemaal 
aspecten van het lopende Masterplan Minera-
lenmanagement. Het is eigen initiatief van de 
sector en van grote waarde voor de toekomst. 
In het kader van het topsectorenbeleid wor-
den deze initiatieven ingebracht met een open 
uitnodiging aan de overheid en Wageningen 
UR om het meer fundamenteel georiënteerde 
onderzoek hierop aan te laten sluiten.  Dat is in 
het belang van een efficiënte benutting van de 
beschikbare en schaarse middelen. 

J e r o e n  K l o o s ,
LT O - va kg r o e p  A k k e r b o u w

MMM op schema


