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Nieuw uitgangspunt met Integrated Crop Management
Voorwoord

Er wordt steeds meer aandacht besteed aan de 
integrale inzet van teeltmaatregelen. Veel telers 
stemmen (altijd al) hun teeltmaatregelen op elkaar af. 
Toch zijn er nog veel (noodzakelijke) stappen te zetten. 
Stappen die nodig zijn als er middelen verdwijnen en 
de inzet van meststoffen nog verder wordt beperkt. 
We moeten ons meer bewust zijn óf worden van de 
integrale mogelijkheden en de aanpak. Hierover 
duidelijk communiceren naar buiten is zeker net zo 
belangrijk en kan verder worden ontwikkeld.  

De opgestelde richtlijnen hebben een sterke focus op de 

inzet en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Lees: 

vooral het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen. 

In de praktijk roept dit veel vragen en weerstand op. We 

blijven zitten met vragen als: “Wat is de invloed op kwaliteit 

en opbrengst, de kostprijs en helpen de maatregelen en 

alternatieven om de gestelde duurzaamheidsdoelen te 

behalen?”. Wie kan de bijbehorende risico’s dragen en hoe 

zijn deze te managen? Hoe gaan de ketenpartijen om met 

het vraagstuk en wat kunnen ze bijdragen? Werken aan 

een grotere plantweerbaarheid wordt als een belangrijke 

oplossingsrichting gezien. Een gezonde vruchtbare bodem 

van goede kwaliteit met een actief bodemleven waarop zich 

sterke weerbare planten en dieren kunnen ontwikkelen is 

daarbij een veel besproken richting.

Voor een praktische benadering heeft CZAV een Integrated 

Crop Management (ICM) model ontwikkeld. Het model 

helpt ons bij onze advisering en begeleiding op bedrijven 

die daar aan toe zijn Daarnaast kan het telers en 

veehouders op weg helpen, die hierover vragen hebben 

gekregen van hun afnemers. In dit model staat de teelt 

of de productie centraal en worden alle denkbare en 

beschikbare hulpmiddelen op elkaar afgestemd. Er wordt 

uitgegaan van integrale teeltconcepten en niet zozeer 

van middelen of producten. Kennis van teeltrotaties, 

teelten en hun belagers is het vertrekpunt. Door goede 

monitoring wordt ervaring opgedaan, die weer aan deze 

kennis wordt toegevoegd. Hiermee ontstaat een steeds 

verder versterkende en verbeterende cyclus. Een methodiek 

die zichtbaar kan worden gemaakt en die in de keten en 

maatschappij begrepen en gewaardeerd wordt als die open 

en transparant wordt gecommuniceerd. We hebben alvast 

een eerste aanzet gegeven. 

Met vriendelijke groet, 

Ko Francke 
Adjunct-directeur CZAV 
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Vernieuwde ICM-kennismodel 

Met Integrated Crop Management (ICM) 

kunnen teeltmaatregelen op elkaar afgestemd 

worden en dit helpt om de impact op 

de omgeving en natuur zo laag mogelijk 

te houden. Dit kan door eerst te kiezen 

voor mechanische oplossingen, groene of 

biologische middelen. Als dit niet in de situatie 

past of als het niet werkt, dan pas kunnen 

chemische oplossingen worden toegepast.  

Ieder kwartaal brachten we een Actueel uit 

die in het teken stond van één van de vier 

ICM-pijlers. De editie van maart stond in 

het teken van plantgezondheid. Editie juni 

volgde met diergezondheid en september 

omvatte bedrijfsgezondheid. Deze Actueel 

gaat dieper in op bodemgezondheid. Alle 

pijlers zijn uitgewerkt en terug te vinden in 

het vernieuwde ICM-kennismodel.  
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Bodemgezondheid kun je zien als een breed 
begrip. Het gaat over het goed biologisch 
functioneren van de bodem wat leidt tot een zo 
goed mogelijke ziekten- en plagenwering én een 
goede opbrengst. Naast het biologische aspect, 
spelen ook het chemische en fysische aspect 
hierin een rol. Door het steeds meer wegvallen 
van gewasbeschermingsmiddelen en de extreme 
weersomstandigheden waar we laatste jaren 
meer mee te maken hebben, wordt het nóg 
belangrijker om deze gezondheid op peil te 
houden.  

Er zijn verschillende mogelijkheden om de 

bodemgezondheid te beïnvloeden. Denk niet alleen 

aan het bouwplan, soort groenbemester, bekalken 

en bemesting, maar ook aan grondbewerking. Door 

intensieve grondbewerking wordt het bodemleven 

verstoord, wat een negatief effect kan hebben. 

Anderzijds wordt minder gunstig bodemleven 

en ziektedruk soms verlaagd door een intensieve 

grondbewerking. 

 
Organische stof 
Organische stof is uiteraard een erg belangrijk item 

in het kader van bodemgezondheid. Het maken van 

een organische stofbalans is erg waardevol om te 

beoordelen of er voldoende aanvoer van organische 

stof is ten opzichte van de afbraak en afvoer. 

Organische stof is voedsel voor het bodemleven en 

daarnaast bevat het ook mineralen die het gewas 

nodig heeft. Door het verhogen van het organische 

stofgehalte wordt het watervasthoudend vermogen, 

maar ook de binding van mineralen, verbeterd. Kijk 

ook kritisch naar de kwaliteit van de organische stof 

die je aanvoert. Organische stof met een hoge C/N-

verhouding stimuleert vooral schimmels. Organische 

stof met een lage C/N-verhouding is gunstiger voor 

bacteriën.   

Hoe bepaal jij de bodemgezondheid?  
Zorgen voor een goede bodemgezondheid is dus 

belangrijk. Maar hoe bepaal je deze gezondheid 

zelf op de juiste manier? Voor het chemische aspect 

is een grondmonster de aangewezen methode, wat 

over het algemeen ook standaard gedaan wordt. Het 

biologische aspect is moeilijk visueel te beoordelen, 

op het ‘grotere’ bodemleven na dan. De mate waarin 

poriën en vertering van organische stof plaatsvindt, 

zegt wel iets over het bodemleven. De fysische 

gezondheid van de bodem beoordelen is wel goed zelf 

uitvoerbaar en wordt in de praktijk eigenlijk te weinig 

Bodemgezondheid
ICM pijler



Knip het 
infoblad uit 
om hem te 
bewaren

Lees 
meer over 
profielkuilen 

op pagina 18!

Scan de QR-code om naar het handige 
veldboekje ‘Handleiding Bodemconditie’ te 
gaan. 

Dit boekje werd mogelijk gemaakt door 
Suiker Unie, Cumela, Fedecom, IRS, 
Wageningen Environmental Research en LTO, 
met steun van het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit.

gedaan. Door het graven van een profielkuil kan er 

veel geleerd worden over een perceel. Hier volgt in 

het kort wat meer info over het zelf beoordelen van 

de fysische eigenschappen:  

• Steek een kluit uit en breek deze door midden. 

Beoordeel de kluit op structuur, beworteling en 

bodemleven. 

• Beoordeel de waterhuishouding. 

• Zitten er storende lagen in de bodem? Bij een 

blauwe laag van de grond is er sprake van 

zuurstoftekort. 

• Beoordeel de worteldiepte en intensiteit. Hoe 

diep gaan de wortels en zijn er vertakkingen? 

• Bekijk in de profielkuil of er een goede 

kruimelstructuur is, of dat de structuur 

scherpblokkig is, wat juist niet gunstig is.



Stappen vooruit in cichorei 

Duurzaam cichorei telen voor een bestendige toekomst 

krijgt de aandacht bij CZAV. Een uitermate geschikte teelt 

om de combinatie tussen chemische en mechanische 

onkruidbeheersing efficiënt in te zetten. Grote stappen 

worden gezet in het doorontwikkelen van nieuwe 

en bestaande technieken. Onze buitendienst, met de 

cichoreispecialisten voorop, passen deze werkwijze 

samen met de telers op brede schaal toe. Dit alles met 

als doel een snellere beginontwikkeling met sterkere en 

weerbaardere planten, wat zich laat vertalen in een hogere 

wortelopbrengst. Goed voor het rendement van de telers 

en goed voor Sensus. Daarnaast blijven we scherp op 

de mogelijkheden om het gewas ongeremd het gehele 

seizoen optimaal te kunnen laten groeien door inzet van 

de juiste meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en 

andere hulpmiddelen in de teelt. 

Graanmarkt in beweging 

De graanmarkt heeft de afgelopen periode een grote 

stijging laten zien. De tarweprijzen hebben niveaus bereikt 

die we de afgelopen jaren nauwelijks gezien hebben. 

De belangrijkste drijvende factoren achter de sterke 

prijsstijging waren China en weersomstandigheden in de 

grote graanproductiegebieden. China heeft de afgelopen 

periode veel grotere hoeveelheden granen gekocht dan 

CZAV kort
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door analisten werd verwacht. Deze aankopen voeden de 

markt met de gedachte dat er in China wellicht tekorten in 

granen zijn, waardoor de graanprijzen nog verder kunnen 

stijgen. Droogte in Rusland, in delen van Noord-Amerika 

en Zuid-Amerika en overvloedige regenval in West-Europa 

zijn factoren die ertoe leiden dat de uitgangspositie voor 

de oogst van 2021 is verslechterd. In een jaar waarin 

menig akkerbouwproduct teleurstellende prijzen noteert 

is de graanprijs een positieve uitzondering. 

Inzetten op digitale mogelijkheden 

Sinds de introductie van de CZAV-app in het voorjaar 

van 2018 is de toepassing daarvan als zeer succesvol 

te omschrijven. Ruim 50% van de bestellingen komen 

inmiddels op digitale wijze bij de afdeling Planning 

& Distributie binnen. Dit leidt tot minder foutkans en 

een snellere verwerking. Daarnaast kunnen telers de 

CZAV-app op elk gewenst moment gebruiken om hun 

bestelling door te geven. CZAV zal blijvend inzetten op 

digitale mogelijkheden. 

Marktontwikkelingen meststoffen 

De markt van de stikstofmeststoffen was scherp gedaald 

deze zomer. Hiervan is door de vroege aankoop goed 

gebruikgemaakt. Momenteel zien we de markt licht 

aantrekken. Een tendens die naar verwachting richting 

het voorjaar doorzet. Reden voor telers om nu een deel 

(weer bij) te kopen om daarmee prijsrisico te spreiden. 

Onze voorwaarden zijn aangepast aan de huidige 

situatie. 

Ook komt er steeds meer aandacht en belangstelling 

voor de granulaten bij zaai en poten. Physiostart wordt 

veel ingezet bij de teelt van aardappelen. Bovendien 

zien we vaker de combinatie van organische en 

minerale granulaten. Een vorm van precisiebemesting 

en efficiëntere benutting van onder andere fosfaat. 

Dit zelfde geldt uiteraard ook voor de vloeibare variant 

Quickstart. 

Bestel organische mest op tijd om teleurstellingen bij 

uitlevering te voorkomen. Bij CZAV kan worden besteld 

rekening houdend met praktische onzekerheden als de 

weersomstandigheden. 

Veehouderij nieuws

Kolfvulling 
Door het gebruik van innovatieve meststoffen met een 

coating, vermindert de uitspoeling en komt stikstof 

geleidelijk beschikbaar voor de plant. Onderstaande 

foto toont het effect van Maismaster Pro 32-7 op de 

kolfvulling in vergelijking met de normale gangbare 

Maismaster 20-20. Deze foto is begin oktober genomen 

op het demoveld van Proefboerderij Rusthoeve.

Meer onderzoek naar sorghum 
Onderzoek naar bewortelingsdiepte en droogteresistentie 

van verschillende soorten en rassen krijgt bij kwekers 

meer aandacht. Het Louis Bolk Instituut heeft hier eerder 

onderzoek naar gedaan, waarbij grote verschillen werden 

gevonden. Het ruwvoergewas sorghum is bij uitstek 

droogteresistent. De laatste jaren wordt steeds meer 

(praktijk)onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en 

rassenkeuze. Tijdens de ruwvoerstudieclubbijeenkomst, 

eind september, bezochten we een perceel sorghum in 

Zierikzee. 

CFP- en VLOG-mengvoeders 
AgruniekRijnvallei (AR) heeft als één van de eerste 

voerfabrieken al geruime tijd een uitgebreid assortiment 

op het gebied van VLOG- en CFP-mengvoeders. 

CFP staat voor ‘Carbon Footprint’ en VLOG voor 

‘Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik’. De laatste is 

oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland en dat betekent dat 

het voer geproduceerd is zonder gebruik van genetisch 

gemodificeerde planten, ook wel non-GMO. CFP- 

voeders kenmerken zich door een lager CO2-verbruik, 

omdat er gebruik wordt gemaakt van grondstoffen die 

zo veel als mogelijk binnen de regio zijn geteeld. Hierdoor 

wordt CO2-emissie vanuit transport beperkt. Met name 

het gebruik van eiwitrijke grondstoffen binnen de EU ter 

vervanging van sojaschroot afkomstig uit Zuid- of Noord-

Amerika maakt hierin een substantieel verschil. 

Economisch jaarresultaat 
In de Zeeuwse top drie van de ranglijst economisch 

jaarresultaat zijn dit jaar twee bedrijven geëindigd die 

voer afnemen van CZAV/AR. Familie Blok te Nieuwdorp 

staat dit jaar wederom op de eerste plaats. Op de derde 

plaats komt Kaasboerderij Schellach uit Middelburg. 

Deze hoge producties zijn alleen te behalen met gezond 

vee, topkwaliteit ruw- en mengvoer en optimaal 

management. CZAV en AR zijn trots om hieraan bij te 

kunnen dragen. Van harte gefeliciteerd met de behaalde 

resultaten!

Het effect van Maismaster Pro 32-7 (rechts) in 
vergelijking met Maismaster 20-20 (links).
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Stroken groenbemester op Proefboerderij Rusthoeve

In de groenbemesterdemo blijkt de meerwaarde weer; 
zowel van het bovengrondse als het ondergrondse deel.

Half oktober was het tijd om de balans op 
te maken bij de groenbemesterdemo op 
Proefboerderij Rusthoeve. Na een lange, droge 
periode met een matige opkomstpercentage, 
volgde een lange, natte periode met overvloedige 
neerslag. Het is interessant om te zien hoe de 
verschillende soorten groenbemesters daarop 
reageerden. Op wat uitzonderlijke planten 
na was er in de meeste objecten nog weinig 
bovengrondse massa aanwezig, mede door de 
trage beginontwikkeling gedurende de extreme 
droogte. Daarentegen is het verrassend hoe de 
ontwikkeling ondergronds wel is doorgegaan, 
zonder uitzondering. Het water zakt snel weg 
en de structuur is goed in orde. Hieruit blijkt de 
meerwaarde van de groenbemesters maar weer; 
het bovengrondse deel zorgt ervoor dat de regen 
niet hard op de grond slaat. Het ondergrondse 
deel laat het vocht snel wegzakken in de bodem. 

In beeld: beworteling van groenbemesters 
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pvc-buis met bladrammenas
pvc-buis met Japanse haver

Bovengrondse deel
van een groenbemester

De wortels van de groenbemesteren de bodemstructuur

Bij het spitten werd duidelijk dat de groenbemester 

onder de grond goed zijn werk doet. De structuur 

is luchtig en kruimig door de vele wortels die zich 

in de grond gevormd hebben op zoek naar water 

en mineralen. Dit is direct ook het grote pluspunt 

van de groenbemester: het bodemleven wordt 

blijvend gevoed door de wortels en overgebleven 

mineralen worden vastgelegd in de plant, zodat 

die -na vertering- weer vrijkomen voor het gewas.   

CZAV doet jaarlijks diverse onderzoeken naar 

groenbemesters. Eén van de onderzoeken van dit jaar is 

het beoordelen van de beworteling van diverse soorten 

groenbemesters. Dit doen we door groenbemesters 

in te zaaien in pvc-buizen. De buizen zijn gevuld met 

grond en kunnen opengevouwen worden waardoor 

de beworteling zeer duidelijk zichtbaar wordt. Voor nu 

kunnen we dus goed zien dat wortels diep in de grond 

nog massaal aanwezig zijn. Ongelofelijk wat een klein 

gewas doet onder de grond! Volgend jaar gaat CZAV 

ook situaties nabootsen zoals een storende laag of zand 

op klei. 
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Al eerder schreven we over het Europese toelatingsbeleid voor 
gewasbeschermingsmiddelen. Strengere normen voor onder 
andere hormoonverstorende eigenschappen maken registratie 
van nieuwe actieve stoffen en herregistratie van bestaande 
stoffen steeds moeilijker. De afgelopen jaren hebben we daar al 
diverse malen de gevolgen van gezien. Zo zijn bijvoorbeeld in 
de aardappelteelt diquat en chloorprofam niet meer toegelaten. 
Momenteel is mancozeb aan de beurt, we zijn in afwachting van 
een Europese beslissing. Verwacht wordt dat 2021 het laatste jaar 
is dat middelen met deze stof gebruikt kunnen worden.  

Farm to Fork en Kringlooplandbouw  
Zowel op Europees als op nationaal niveau zijn er ingrijpende 

plannen gepresenteerd voor verduurzaming van de landbouw en 

voedselproductie. Mogelijk dat COVID-19 de urgentie van deze plannen 

nog versterkt. In Nederland is de afgelopen maanden gewerkt aan het 

uitvoeringsprogramma ‘Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’. Dit 

programma is eind september aan de Tweede Kamer gepresenteerd.

Het programma geeft invulling aan de strategische doelstellingen:  

• Plant- en teeltsystemen zijn weerbaar; 

• Land- en tuinbouw en natuur zijn met elkaar verbonden; 

• Nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg zonder 

residuen op producten. 

Via onze brancheorganisatie Agrodis zijn wij betrokken geweest bij de 

opstelling van dit document. Vanaf het begin heeft Agrodis benadrukt 

dat een dergelijke grote verandering alleen kans van slagen heeft als 

teelten rendabel zijn. Daarbij gaat het om blijvende beschikbaarheid van 

voldoende effectieve middelen en maatregelen om gezonde gewassen te 

kunnen telen en om het verdienmodel voor de teler. Extra inspanningen 

of investeringen zullen terugverdiend moeten worden. Agrodis heeft 

het belang van systeembenadering steeds bepleit. Dus geen generieke 

algemene maatregelen, waar de overheid gemakkelijk naar neigt, maar 

een set van opties, waaruit telers de voor hun bedrijfsvoering passende 

maatregelen kunnen kiezen om de doelen te bereiken. ICM (Integrated 

Crop Management) is daarbij de leidraad. Alle aspecten van de teelt 

staan daarbij ten dienste van het rendabel en verantwoord telen van het 

gewas. 

De bij het uitvoeringsprogramma betrokken partijen zijn nu aan zet 

om invulling te geven aan de vele projecten. Aan de overheid de taak 

om te zorgen voor de juiste randvoorwaarden, o.a. mogelijkheden 

om via hightech kweekwerk sterkere planten te kweken, borging van 

het verdienmodel voor de teler en zorg voor een pakket middelen en 

maatregelen om deze transitie mogelijk te maken. 

Gewasbescherming in de politieke arena

In de aardappelteelt zijn 
diquat en chloorprofam 
niet meer toegelaten.
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CZAV investeert veel in kennis, zodat wij jou 

kunnen bijstaan door de nieuwste en beste 

inzichten bij deze grote veranderingen. Het gaat 

om kennis in de breedste zin, niet alleen rond 

de producten die we leveren, over bouwplan, 

bodem, preventie van ziekten en plagen, etc. 

Maar ook fundamentele kennis in de diepte, 

bijvoorbeeld over processen in de bodem, 

levenscycli van ziekten en plagen of de werking 

van groene middelen en biostimulanten. 

Gewapend met deze knowhow werken we 

samen met jou aan rendabele teelten. 

CZAV EN KENNIS 



12

Zeg Johan, hoe is het allemaal begonnen? 
“Ik hoorde altijd al over CZAV, omdat mijn vader 

trouw lid was. En hoe het eigenlijk begonnen is… 

op de middelbare school, tijdens de vakanties en 

avonduren, werkte ik bij Agrimarkt: vakkenvullen. 

Na mijn eindexamen op de middelbare school heb ik 

een zomervakantie gewerkt bij CZAV in Wemeldinge. 

Daar werkte ik aan de bouw van een nieuwe 

graansilo “Barend”. Dat waren eigenlijk de eerste 

werkzaamheden bij CZAV. Zodra ik boer werd, ben ik 

ook direct lid geworden bij CZAV. Dat is een logische 

stap, omdat ik vind dat, als je dingen nodig hebt 

voor je bedrijf en je eigen bedrijf te klein is om het 

zelfstandig goed te organiseren, je dat gezamenlijk 

moet doen. En dan is een coöperatie de meest 

logische stap. En CZAV is daar goed in.” 

Kun jij je het eerste jaar als voorzitter nog 
herinneren? 
“Ja, dat was wel even wennen. Er was net een omslag 

geweest van een oud bestuurlijk systeem naar een 

nieuw bestuurlijk systeem. Ik zat al in de oude Raad 

van Commissarissen, toen de structuur werd omgezet. 

Eerst is Jo van Nieuwenhuizen nog een jaar voorzitter 

geweest en daarna werd ik  voorzitter. Ik zat er op dat 

moment nog niet zo lang, in het nieuwe gremium. 

Je merkt dat je dan bepaalde dingen moet leren: de 

manier waarop je dingen zegt en de manier waarop 

je zaken bekijkt. Dat soort vaardigheden ontwikkel 

je in de loop der jaren. Dus het eerste jaar was erg 

leerzaam.” 

 

Bram Bierens was op dat moment algemeen directeur. 

Dat verliep prima, want Bram zat er al vele jaren. 

Hij wist alles over het reilen en zeilen bij CZAV. 

Vervolgens werd Bram opgevolgd als algemeen 

directeur. Dat is voor een coöperatie altijd een heel 

spannende tijd. Die positie van algemeen directeur is 

ontzettend belangrijk, dus er moet wel een goede, 

nieuwe persoon aangenomen worden. Dat was een 

spannend proces, maar dat is allemaal goed gegaan.” 

Je bent lang voorzitter geweest. Hoe zou je 
je stijl omschrijven? 
“De stijl waarop ik commissaris ben is in ieder geval 

vertrouwen geven aan het bestuur, in dit geval 

de directeur. Daarnaast moet je zelf enige afstand 

houden. Aan de ene kant moet je er ver genoeg 

vanaf zitten om de directie zijn werk te laten doen. 

Aan de andere kant moet je er ook weer dicht genoeg 

opzitten om toezicht te kunnen houden. En ik denk 

ook dat dat lukt. De samenwerking met Antoon van 

Nog één keer aan het woord
Afscheidsinterview Johan Klompe
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Vugt verloopt prima, vooral ook omdat we beiden 

niet per se op de voorgrond willen treden. Of beter 

gezegd: het gaat niet om ons, maar het gaat om 

CZAV. Als je dat inziet, is die stijl wel relaxter. Er is 

nooit strijd. Ik ga nu weg en er komt iemand anders, 

meer is het ook niet. En dat is de manier waarop je er 

volgens mij als voorzitter in moet zitten. Want op het 

moment dat je jezelf belangrijk gaat vinden, ben je op 

de verkeerde weg.” 

Wat vindt je het allermooist? 
“Het is geen doel op zich om groot te worden, maar 

je hebt wel omvang nodig om de taken uit te voeren 

die belangrijk zijn. Waar de focus in het begin op 

zuidwestelijk lag, zijn we in de loop der tijd veel meer 

gegroeid naar landelijk. We zijn nu in een grotere 

regio actief en hebben de focus op kernzaken waar de 

leden behoeften aan hebben. Die omslag vind ik wel 

mooi. Dan kun je jezelf afvragen of je daar tevreden 

over bent. Ja, daar ben ik tevreden over. Tegelijkertijd 

denk ik dat vooral de verstrekking van kennis veel 

beter is geworden. Dat is natuurlijk een proces dat 

zich heeft ontwikkeld in de loop der jaren. Daar is ook 

veel aandacht aan gegeven en veel energie in gestopt. 

Dat is belangrijk voor boeren: het op een hoger niveau 

brengen van kennis. Het is een proces waar we nog 

steeds aan werken.”  

Groei is dus wel iets wat in je in je 
achterhoofd hield? 
“Kijk, het belangrijkste is dat het niet om CZAV gaat, 

maar om de leden en wat die leden nodig hebben. 

CZAV hoeft niet zozeer de grootste speler te worden, 

maar je moet wel je taken goed kunnen blijven 

uitvoeren. Een afgeleide daarvan is dat je toch die 

groei nodig hebt. Dus het is geen doel, maar een 

gevolg van wat je moet blijven doen. Ik denk ook 

dat de overgang goed gelukt is, en het moet nog 

wel verder groeien. Maar tegelijk is de coöperatie 

eigendom van de leden. Je moet er dus voor zorgen 

dat je dicht bij die leden blijft staan en dat het niet 

een eliteclub wordt die op afstand van de leden komt 

te staan. Ook daar denk ik dat alle leden wel in de 

gaten hebben dat de commissarissen van CZAV ook 

boeren zijn die midden in de praktijk staan. En dat de 

medewerkers en directie heel goed benaderbaar zijn 

voor leden. Aan de ene kant blijven groeien en aan de 

andere kant dicht bij je leden blijven staan en goed 

begrip hebben voor de uitdagingen waar leden mee 

te maken hebben.”

Wat maakt CZAV zo speciaal? 
“Dicht bij de leden staan en loyaal zijn aan de 

coöperatie is belangrijk, maar wat mij betreft ook 

speciaal is, is dat er werknemers zijn die al 40 jaar 

bij CZAV werken en het ook als hun bedrijf zien. 

Niet alleen leden hebben dat, maar ook werknemers 

hebben een gevoel bij de coöperatie. Dat is heel 

waardevol. En dat zag je bijvoorbeeld ook bij de hele 

discussie die we hadden over Agrimarkt. Daar zagen 

we duidelijk het gevoel van mensen en medewerkers 

bij een bedrijf dat altijd bij CZAV heeft gehoord, maar 

nu werd afgestoten. Het is meer dan een bedrijf waar 

ze voor werken. Er is een echte verbondenheid bij het 

bedrijf. Dat is wel iets om te koesteren.”  

Heb je in de afgelopen jaren ook wel eens 
gedacht “Waar ben ik aan begonnen?” 
“Er zijn altijd wel zaken geweest waarvan je achteraf 

zegt: “Hadden we dit wel moeten doen?”. Of zaken 

die anders uitpakken dan je verwacht. Ik heb mezelf 

wel eens op mijn kop gegeven. Je zit dan met vragen 

als: “Waarom heb je dat niet eerder gezien? Waarom 

heb je hier niet beter bij nagedacht”. Dat wel, maar 

dat hoort erbij.”

Heb je daar voorbeelden van? 
“Zonder in details te treden kan ik zeggen dat er 

weleens situaties zijn geweest waarin je je tot iets 

laat verleiden, terwijl je gevoel eigenlijk zegt: “Is dit 

wel verstandig?”. Als achteraf uitwijst dat het toch 

niet zo verstandig was, dan leer je om in de toekomst 

mondiger te zijn op het moment dat je gevoel niet 

helemaal goed zit. Je wordt ook standvastiger over 

welke mogelijkheden er zijn of waar een bedrijf als 

CZAV wel of niet voor staat. Het is soms aantrekkelijk 

zijpaden in te slaan die eigenlijk niet tot de kern van 

CZAV behoren. Dan moet je ook het lef hebben om te 

zeggen: “Dat gaan we niet doen, want daar zijn we 

niet voor.”  

Dus je neemt je onderbuikgevoel ook mee? 
“Daar moet je in ieder geval naar luisteren. Niet alleen 

naar je onderbuikgevoel natuurlijk, want je moet 

wel blijven nadenken. Je moet oppassen dat je niet 

meegezogen wordt in het enthousiasme van een 

ander. Juist als iemand erg enthousiast is, is dat een 

reden om nog eens extra na te denken en jezelf af 

te vragen: “Klopt dit wel? Is hier niet te lichtvaardig 

overheen gestapt?”

Hoe zou jij CZAV typeren? 
“Nuchter, top georganiseerd, geen poespas, geen 

onnodige franje, degelijk en betrouwbaar. Als dat niet 



zo is, dan heb ik het niet goed gedaan (lachend). Het 

gaat erom dat leden erop kunnen vertrouwen dat 

de spullen die ze nodig hebben er altijd zijn, en dat 

ze die tegen de voorwaarden die erbij horen krijgen. 

Maar vooral ook dat alle leden op dezelfde manier 

behandeld worden. Bij CZAV wordt je ontzorgd, je 

spullen zijn er, je wordt van kennis voorzien en dat 

is belangrijk voor jouw bedrijf. Je weet dat je niet 

hoeft te gaan onderhandelen, want iedereen wordt 

op dezelfde manier behandeld. Dat is een prettige 

manier van zaken doen. Ik denk dat dat altijd 

bovenaan moet staan bij een coöperatie. Zodra je 

daar mee gaat marchanderen, betekent dat het einde 

van het bedrijf.”

Denk je dat die opsomming in de toekomst 
zal veranderen? 
“Je hoort wel eens dat we meer naar buiten kunnen 

treden. We zouden trotser kunnen zijn of minder 

bescheiden over wat we allemaal doen en presteren. 

Op sommige punten kunnen we successen misschien 

wat meer uitdragen. Wanneer je als coöperatie groter 

wordt, moet je juist heel goed in de gaten houden 

dat de afstand naar je leden toe niet groter wordt. 

Communicatie is daarin erg belangrijk.” 

Waar zit die bescheidenheid in? 
“Dat zit voor een groot deel in mensen. Als je iemand 

hebt die graag op zijn borst klopt, dan zal het al snel 

minder bescheiden zijn. In sommige gevallen kan 

het functioneel zijn en zouden we het misschien 

wat meer moeten doen. Daar waar je het doet waar 

het geen functie heeft, zal het alleen maar tegen je 

werken. Leden willen niet dat mensen doen alsof de 

boeren er voor het bedrijf zijn, want het is andersom: 

het bedrijf is er voor de boeren. Maar op sommige 

punten, bijvoorbeeld waar het gaat om specifieke 

belangen gaat, zou het zinvol kunnen zijn om meer 

op de voorgrond te treden. Daarbij zeggen we wel 

altijd dat wij geen belangbehartigingsorganisatie zijn, 

daar heb je andere organisaties voor. Ik denk dat dat 

zo moet blijven. Dat zou ik ook sterk adviseren, want 

anders gaan zaken door elkaar lopen.” 

Wat zie jij voor de toekomst van CZAV? 
“We hebben net een strategiediscussie achter de rug, 

waarbij toch wel duidelijker wordt dat de inzet van 

gewasbeschermingsmiddelen nog verder onder druk 

komt te staan. Er komen misschien wel andere stoffen 

voor terug, omdat je meer richting plantversterkers 

gaat en dergelijke. Maar de totale afzet van 

gewasbescherming zal afnemen, dus je moet wel 

wat veranderen. Misschien krijg je daardoor juist een 

nog belangrijkere functie. De hele kenniscomponent 

gaat een grotere rol spelen, maar je moet er ook 

voor zorgen dat er een goede basis ligt waar je geld 

mee verdient om het kennisapparaat te betalen. Dat 

zal in de toekomst steeds lastiger worden. Dat is ook 

een reden dat de groei in de toekomst ook wel door 

zal moeten zetten. Misschien wel in grotere stappen 

dan dat in het verleden is gedaan. Dus dat is wel een 

uitdaging voor CZAV.” 

Wat voor impact heeft dat voor telers? 
“Ik denk dat het voor boeren een nauwer contact 

onderling en nauwer contact met de coöperatie 

zou kunnen betekenen. Als het moeilijker wordt 

en je hebt meer kennis nodig dan ga je misschien 

meer in studieclubs werken. Dat je groepjes vormt 

en dan samen uitdagingen gaat aankaarten. Dat 

zou de verbinding tussen boeren onderling kunnen 

versterken. Telers gaan steeds meer specialiseren 

en gaan meer eigen oplossingsrichtingen zoeken. 

Terwijl vroeger een oplossing meer eenduidig was. 

Nu worden er meerdere oplossingen gezocht en als 

je gelijkgestemden bij elkaar in een studieclub zet, 

dan gaan ze in een richting verder ontwikkelen. Die 

samenhang gaat meer verbondenheid geven.” 

Hoe zou je de passie voor de coöperatie 
omschrijven? 
“Een coöperatie is een verlengstuk van je bedrijf, iets 

waar je allemaal beter van wordt, omdat je het samen 

doet. Als je die achtergrond begrijpt en weet wat een 

coöperatie is, dan wordt je daar denk ik wel gedreven 

van. Ik verbaas me er wel eens over dat er toch veel 

mensen zijn die doen alsof die coöperatie net is als een 

ander bedrijf. De coöperatie is niet zomaar één speler 

op de markt, maar moet bepalend en prijszettend 

zijn. Dit is voor een belangrijk deel gebaseerd op 

loyaliteit. Gebrek aan loyaliteit ondermijnt de kracht 

en het succes van de coöperatie.”

Wat ga je het meeste missen? 
“De bijeenkomsten en de vergaderingen waren 

altijd gezellig. Net als de omgang met de directie, 

medecommissarissen en de ledenraad. Het is leuk om 

die mensen te zien en de discussie aan te gaan. Je 

kunt wel eens van mening verschillen, maar dat is niet 

erg, dat maakt het juist interessant. Voor de rest was 

die omgang met die mensen altijd heel plezierig. Dat 

zal ik wel missen.”

Wat zou je je opvolger willen meegeven? 
“Kijk, ik heb het op mijn eigen manier gedaan en een 

opvolger gaat dat natuurlijk ook doen. Mijn advies is 

dan ook om een eigen accent daaraan te verbinden, 

maar om de grote lijn toch wel hetzelfde te houden. 

Daar ben ik ben trouwens niet ongerust over. Maar 

zorg er vooral voor dat je het vertrouwen van je 

leden houdt bij alles wat er gebeurt. Er kunnen in de 

toekomst best moeilijke situaties ontstaan, waarbij 

het voor boeren lastiger wordt. Niet omdat er regels 

door een coöperatie worden opgelegd, maar het zal 
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wel zo zijn dat de coöperatie inspeelt op die regels. 

Het gevaar ontstaat dat je leden dan doen alsof de 

regels van CZAV zijn en dan is de kans er dat ze het 

vertrouwen verliezen of afstand nemen. Daarom is het 

belangrijk om te blijven communiceren en duidelijk te 

maken waar CZAV voor staat. Laten zien hoe je er als 

coöperatie op inspeelt. Dat CZAV wel aan de kant van 

de boeren staat en meehelpt bij welke problemen dan 

ook.”

Op welke bezigheden ga je je nu storten? 
“Ik ben boer, dat was ik altijd al en dat blijf ik. 

Afgelopen jaar ben ik verkozen in de Raad van 

Commissarissen van CAV Agrotheek en Heijboer. Dat 

zijn bedrijven waarin CZAV deelneemt. Een leuke 

manier om toch nog bestuurlijk met CZAV verbonden 

te zijn. Af en toe heb ik activiteiten bij Agriterra, in 

ontwikkelingslanden vertellen hoe wij coöperaties 

besturen en hen adviseren op dat gebied. Je realiseert 

je dan weer hoe waardevol de sterke coöperaties zijn 

die wij in Nederland hebben. Dat is geen automatisme, 

daar is lang en hard aan gewerkt. Hier vinden we dat 

maar gewoon, maar in het buitenland zijn ze daar 

jaloers op. Ik ga niet actief op zoek naar iets nieuws, 

maar je weet nooit wat er op je pad komt.” 

Namens heel 
CZAV bedanken 
wij Johan voor zijn 

jaren als voorzitter
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Het effect van de spruitkoolteelt op de bodem

Spruitkool is een prima gewas om op te nemen in het bouwplan. 
Het groeit goed op veel verschillende grondsoorten. Bovendien is 
spruitkool een gewas dat een krachtig en uitgebreid wortelstelsel 
aan kan leggen. Hoe dieper de wortels kunnen komen, des te beter 
het gewas bestand zal zijn tegen verdroging. Na het oogsten blijft 
er goed beschikbaar land over, omdat de oogstmachines voorzien 
zijn van rupsbanden. Daardoor wordt er weinig structuurschade 
gemaakt aan het land. Zeker de late rassen leiden tot bedekking 
van de bodem in de winter, waardoor eventuele verslemping door 
de vele regenval wordt voorkomen. Daarnaast blijven er na de 
oogst veel gewasresten achter in de bodem. Die zorgen voor veel 
organisch materiaal en hebben een hoge stikstof nalevering. 

Waar moet ik rekening mee houden? 
Spruitkool in het bouwplan heeft dus veel voordelen voor de bodem. 

Echter zijn er ook zaken om alert op te zijn. Zo kan een perceel besmet 

zijn met de bodemgebonden schimmel Plasmodiophora brassicea, 

beter bekend als knolvoet. Aan de wortels van de planten ontstaan 

onregelmatige zwellingen, waardoor het moeilijker wordt voor de 

plant om water en voedsel op te nemen. De aangetaste planten blijven 

achter in groei en op warme, zonnige dagen gaan deze planten eerder 

slap hangen. De rustsporen van deze schimmel kunnen 10 tot 15 jaar 

overleven in de bodem. Om deze schimmel te beheersen, is het van 

belang om een ruime vruchtwisseling aan te houden. Daarnaast is het 

belangrijk dat de onkruidbeheersing, ook in de andere gewassen, op 

orde is, want op kruisbloemige onkruiden, zoals het herderstasje, kan 

de schimmel ook in leven blijven. Er zijn tegenwoordig resistente rassen 

beschikbaar, maar daarnaast zullen maatregelen, zoals bekalking om 

de pH-waarde te verhogen, het gebruiken van meststoffen met een 

hoog calciumgehalte, goede drainage en hygiëne om verspreiding van 

besmette grond te voorkomen, belangrijk blijven.  

De schimmel Plasmodiophora brassicea, ook bekend als knolvoet, 
veroorzaakt onregematige zwellingen aan de wortels en bemoeilijkt 
daardoor de opname van voeding en water door de plant.
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Spruitkool
is een prima 

gewas om op te 
nemen in het 

bouwplan.
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De bodem is voor veel boeren het belangrijkste 
productiemiddel van hun bedrijf. Gewassen 
worden erop geteeld wat het ene jaar beter 
lukt dan het andere jaar, onder andere door 
wisselende weersomstandigheden. Afgelopen 
jaren hebben we steeds meer te maken gekregen 
met weersextremen; van wateroverlast in de 
winter tot lange periodes van droogte in het 
voorjaar. Een gezonde bodem vergroot niet 
alleen de weerbaarheid van het gewas tegen 
deze weersextremen, maar ook tegen allerlei 
ziektes en plagen.   

Vervolgens is de vraag: “Wat is een gezonde 

bodem?”. Het graven van een profielkuil kan helpen 

bij het beantwoorden van deze vraag. Een profielkuil 

geeft inzicht in de conditie van de bodem. Belangrijke 

indicatoren waarop een bodem beoordeeld kan 

worden zijn: bodemstructuur, waterhuishouding, 

de beworteling door het gewas en de activiteit 

van het bodemleven. Wanneer je één of meerdere 

profielkuil(en) wilt graven, is het handig om eerst de 

locatie ervan te bepalen. Kies een homogene plek 

in het perceel en/of kies juist een plek waar je een 

probleem verwacht. Het graven van een profielkuil 

kan gedurende het hele jaar, daarbij dient er wel een 

goed ontwikkeld gewas aanwezig te zijn om een 

beoordeling te kunnen doen.  

De profielkuil beoordelen
Gedurende het proces vinden er een aantal 

beoordelingen plaats.

1. Bodemstructuur 

Hoe valt de grond? Op welke manier breekt de 

grond open? Kost het veel moeite om de kluit te 

breken? Dan is de grond compact en zijn er weinig 

poriën. Je kunt de kluit beoordelen door de grond op 

heuphoogte van je spade te laten vallen en vervolgens 

te kijken hoe de grond uit elkaar is gevallen. Bij een 

grond waarbij de structuur in orde is, valt de grond 

mooi kruimelig uiteen. Indien er een scherphoekige 

structuur aanwezig is, kan dit de wortelgroei en 

waterbewegingen belemmeren.   

2. Waterhuishouding 

Bij het graven van een profielkuil kan worden 

waargenomen of er storende lagen aanwezig 

zijn die negatief effect kunnen hebben op de 

waterhuishouding. Dit hoeft niet altijd veroorzaakt 

te zijn door mechanisatie. Een blauwe kleur of 

roestvlekken kunnen duiden op waterverzadiging.  

Begin eens met een profielkuil te graven
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3. Beworteling 

De mate waarin een gewas wortelt, geeft aan hoe 

de structuur is van de grond. De worteldiepte en de 

wortelintensiteit kunnen beoordeeld worden in de 

profielwand en in de kluiten. Beide bepalen de mate 

waarin een plant water en nutriënten kan opnemen. 

Intensieve doorworteling die ver doorgaat naar 

beneden is gunstig voor gewas en bodem.  

4. Bodemleven 

Actief bodemleven kan beoordeeld worden op 

hetgeen wat je ziet, zoals wormen. Daarnaast is 

het aantal poriën een indicatie van veel of weinig 

bodemleven. Het is goed om organisch materiaal in 

de bodem te hebben, maar als dit onvoldoende wordt 

afgebroken is dit een teken van weinig bodemleven. 

Stro is hierin een goede graadmeter. Op het moment 

1. Graaf een kuil ( 50x50x50cm)

3. Steek een kluit uit de boven- en onderlaag

2. Beoordeel de profielwand met een mesje

4. Breek de kluit open en beoordeel deze op 
structuur, beworteling en bodemleven

dat je een jaar na het hakselen van stro nog gele 

stroresten terugvindt in de grond, is er eigenlijk te 

weinig bodemleven aanwezig voor de vertering van 

de gewasresten. 

Maatregelen 
Nu de bodem gedetailleerd bekeken is, kunnen er 

maatregelen genomen worden om de bodem te 

verbeteren. Denk hierbij aan: 

• Draineren; 

• Diepwortelende gewassen telen; 

• Groenbemesters zaaien; 

• Organische stof toevoegen;

• NeOsol toepassen; 

• Mechanische grondbewerking.

Ervaring uit de praktijk  
De foto’s bij dit artikel zijn afkomstig van een perceel 

waarbij de bodem is opgebouwd uit een kleipakket 

van 30 - 60 cm met daaronder fijn zand. De achterkant 

van het perceel heeft een klein kleipakket (30 – 40 cm), 

de voorkant heeft een groter kleipakket. Tijdens de 

droge zomers van afgelopen jaren waren er duidelijk 

verschillen te zien in gewasgroei tussen de voor- en 

achterkant van het perceel. Dit was te herleiden naar 

de opbouw van de bodem en de mate waarin een 

gewas kan bewortelen om water en nutriënten op te 

nemen. Dat is in deze situatie de beperkende factor.  

Wanneer je een sterke overgang hebt tussen twee 

verschillende grondsoorten, groeit een wortel 

niet zomaar dieper. Om de bewortelbare zone te 

vergroten heeft de akkerbouwer ervoor gekozen om 

het perceel te laten diepspitten. De zware kleigrond 

wordt gemengd met het fijne zand, waardoor de 

bewortelbare zone is vergroot naar 60 – 70 cm. 

Een profielkuil graven in 4 stappen: 
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Innovatiewebinar Bodem & Bemesting 
Zoals het er nu naar uitziet, zullen we op korte termijn geen 

telersbijeenkomsten kunnen organiseren. Dat vraagt om snel schakelen. 

We willen graag onze kennis met de belangrijkste conclusies van de 

proefvelden, innovaties op het vlak van bodem en bemesting en alle 

nieuwe inzichten met al onze telers delen. We doen dit in de vorm 

van een Innovatiewebinar Bodem & Bemesting. Deze zal in december 

plaatsvinden.  

In 1 tot 1,5 uur tijd vertellen onze specialisten uit het veld hoe de 

weerbaarheid van gewassen kan worden vergroot op het vlak van: 

• bodemvruchtbaarheid;  

• de rol en meerwaarde van organische mest;   

• stimulering wortelvorming; 

• de effecten en inzet van plantversterkers en; 

• een optimale plantenvoeding. 

Via de chatfunctie kunnen er vragen worden gesteld, want we zijn ook  

benieuwd naar jouw mening en input. Schrijf je snel in! Heb je dan geen 

tijd? Geen probleem, je kunt deze webinar ook terugkijken, of vraag onze 

specialist een bodem- en bemestingsplan op te stellen voor jouw bedrijf. 

Digitale Algemene Ledenvergadering 
Op vrijdag 5 februari 2021 vindt de algemene ledenvergadering plaats 

als digitaal evenement. Tijdens deze vergadering worden de jaarcijfers 

gepresenteerd en blikken we terug op boekjaar 2019 – 2020. De visie 

voor de komende jaren wordt uiteengezet door algemeen directeur 

Antoon van Vugt.  

De algemene ledenvergadering blijft een belangrijk evenement voor 

CZAV. Zeker tijdens de coronaperiode, waarin fysieke evenementen 

nauwelijks mogelijk zijn, willen we onze leden informeren en meenemen 

in de strategie voor de aankomende periode.  

Uiteraard hopen we dat zo veel mogelijk leden naar onze online 

jaarvergadering zullen kijken. Binnenkort vind je meer informatie over de 

aanmelding op onze website. 

 Kennisoverdracht in andere tijden 
Online evenementen

Dit jaar kunnen we onze leden 
helaas niet verwelkomen zoals ze 
van ons gewend zijn. We nodigen 
alle leden uit de jaarvergadering 
digitaal bij te wonen.
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Houd onze website in de gaten voor de 

nieuwste informatie en om je tijdig aan te 

melden voor deze evenementen.  

Of meld je via de website aan voor onze 

digitale nieuwsbrief. Zo hoef je niks te 

missen.

BLIJF ONS VOLGEN 
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Een bouwplan is op verschillende manieren te 
typeren, namelijk een intensief of een extensief 
bouwplan. Daar tussenin bestaan nog minimaal 
net zo veel mogelijkheden van een mix tussen 
intensief en extensief. Zowel een intensief als een 
extensief bouwplan kunnen verschillende teelten 
bevatten. Het grote onderscheid tussen intensief 
en extensief is het verschil in % rooivruchten ten 
opzichte van maaivruchten. Voor alle varianten 
zijn voor- en nadelen te benoemen. 

Hoe zwaar dit voor- of nadeel weegt is afhankelijk 
van de huidige uitgangssituatie. We zetten zowel 
de voor- als nadelen op rij met als uitgangspunt 
het verbeteren van de bodemgezondheid. We 
hopen dat dit jou aan het denken zet om het 
bouwplan nog eens tegen het licht te houden. 
Mogelijk geeft dit weer nieuwe inzichten of is 
het een bevestiging van waar je al bewust voor 
hebt gekozen.  

Het optimale bouwplan

Gewas Intensief Extensief

Wintertarwe 25 ha (1-4) 50 ha (1-2)

Aardappelen 33 ha (1-3) 20 ha (1-5)

Suikerbieten 12,5 ha (1-8) 12,5 ha (1-8)

Graszaad 0 ha 17,5 ha (1-6)

Zaaiui 17 ha (1-6) 0 ha

Winterpeen 12,5 ha (1-8) 0 ha

Intensief Extensief

Gemiddeld saldo per ha ++ +

Kapitaal intensief
(input/machines/gebouwen) 

-- -

Organische stofopbouw - +

Grondgebonden ziektes - +

Bodembelasting 
(gewicht/structuur) 

-- +

Wortelonkruidbeheersing - +

Bodeminsecten -/+ -

Voorbeeld bouwplan voor 100 hectare: 
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Praktische tips:

• Maak een saldoberekening en kijk naar 

bouwplanrotatie 

• Maak een organische stofberekening 

• Kijk eens naar het bodemschimmel- en 

aaltjesschema 

• Neem, naast de standaard grondmonsters, 

ook eens een nematodenmonster

Slimme saldoberekeningen 
Richt je bij de saldoberekening niet alleen op het 

saldo per hectare, maar reken het saldo door voor het 

complete bouwplan. Zo zie je ook wat een wijziging 

in het bouwplan heeft op het totale netto resultaat.  

Bij een saldoberekening is kostprijs per kilo een 

zwaarwegende factor. De kosten per hectare zijn 

namelijk nagenoeg vergelijkbaar bij een opbrengst van 

40 ton en 60 ton, echter de kostprijs per kilo verschilt 

fors. Uit fundamenteel onderzoek door onder andere 

PPO & WUR is bekend dat wanneer het bouwplan van 

een 1-3 naar 1-4 of 1-5 bouwplan gemaakt wordt, dat 

de netto-opbrengsten stijgen. Het stijgend percentage 

van de opbrengst is het hoogste bij hakvruchten.  

Meer organische stof in de bodem 
De opbouw of afbraak van organische stofpercentage 

wordt mede bepaald door het bouwplan. Het is 

dan ook goed om deze eens door te rekenen, dit 

kan door een organische stofberekening te maken. 

Door zo’n berekening kun je zien wat het effect is 

van een tarweteelt op de gemiddelde organische 

stofaanvoer van jouw bouwplan. Naast het onder 

de loep nemen van het bouwplan zijn het hakselen 

van stro, de aanvoer van organische of dierlijke 

reststromen, beperkte grondbewerking en de teelt 

van een geslaagde groenbemester, mogelijkheden om 

de organische stofbalans in evenwicht of positief te 

krijgen.  

 

Vraag je adviseur eens naar de 
organische stofbalans te kijken 

Grondgebonden ziektes 
Grondgebonden schimmels vermeerderen sneller 

bij een krappe bouwplanrotatie. Vaak kunnen deze 

vermeerderd worden door verschillende teelten, 

maar in een aantal gevallen ook door onkruiden of 

groenbemesters. Deze kun je terug vinden in het 

bodemschimmelschema. Een voorbeeld van een 

praktijksituatie is de schimmel Sclerotinia; deze kan 

in verschillende plantenfamilies schade doen aan: 

composieten, kruisbloemige en vlinderbloemige. 

Vervolgens kan schade of vermeerdering ontstaan in 

bijvoorbeeld: aardappelen, peen en bladrammenas. 

Maar ook kruiskruid kan Sclerotinia vermeerderen.  

Wortelonkruidbeheersing 
Met name in granen en grassen heeft het nut om 

een wortelonkruidbeheersing uit te voeren. Ook na 

vroege teelten kan er in de stoppel een bestrijding 

plaatsvinden. In de praktijk zien we de laatste jaren een 

toenemende druk van onder andere akkermelkdistel. 

Naast vermeerdering geeft dit op die plaatsen ook een 

forse opbrengstvermindering. Een extensief bouwplan 

geeft veel meer mogelijkheden om wortelonkruiden 

goed te bestrijden dan een intensief bouwplan. 

Aan de slag met bemonsteren 
Bij bodeminsecten kan je denken aan nematoden, 

ritnaalden en emelten. De nematodenpopulatie 

ontwikkelt zich onder andere door bouwplanrotatie en 

zwaarte van de grond. Gemiddeld genomen is zware 

kleigrond minder gevoelig dan lichte zandgrond. 

Toch blijft de basis bemonsteren! Wanneer je nog 

geen monsters genomen hebt, start dan gelijk met 

bemonsteren. Meten is immers weten. Je kunt beter 

een kleine oppervlakte intensief bemonsteren dan een 

grote oppervlakte extensief. Sommige nematoden 

zitten namelijk pleksgewijs in percelen. Aan de hand 

van de uitslag kun je het aaltjesschema  gebruiken om 

te bepalen of er mogelijk problemen gaan ontstaan. 

Een teelt die bijvoorbeeld positief is op schadelijke 

aaltjes of nematoden is cichorei. 

Ritnaalden en emelten zien we in een aantal 

gevallen bij een extensiever bouwplan. Door naar 

de levenscyclus van deze insecten te kijken, zie je 

hoe dit komt. De ritnaald komt voort uit de kniptor. 

Kniptorren hebben de voorkeur voor granen en 

grassen. De kniptor is goed te monitoren door het 

plaatsen van vangbakken met feromonen. Hierdoor 

kan gericht de kniptor beheerst worden en schade 

van de ritnaald in latere teelten voorkomen worden. 

De emelt komt voort uit de eitjes van de langpootmug. 

Deze legt zijn eitjes graag in ruigtes. Dat kan zijn 

in granen en grassen, maar bijvoorbeeld ook in 

een groenbemester. Hierdoor zie je soms meer 

schade in volgteelten na de teelt van een geslaagde 

groenbemester. 
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Afgelopen seizoen zijn er heel wat minder appels 
geoogst. Ondanks dat zijn er nog heel wat appels 
de koelcel ingegaan. Met de start van de oogst 
is voornamelijk de eerste pluk op veel bedrijven 
direct afgezet, vanwege zonnebrand, voorlopers 
en wat windschade. De tweede (en soms ook 
de derde pluk) is vaak de koelcel ingegaan met 
de hoop op nog betere prijzen. Veelal zijn deze 
koelcellen behandeld met Fysium om de kwaliteit 
zo optimaal mogelijk te houden. Voor enkele 
rassen, zoals Elstar en Junami wordt er ook 
Fysium toegepast vóórdat het fruit de koelcel 
uitgaat. Dit om de consument een knapperige, 
frisse appel te kunnen bieden, maar ook om 
een optimaal uitstalleven in de winkel of op de 
fruitschaal te garanderen. 

Peren en Fysium 
Een veelgestelde vraag is: ”Wanneer is Fysium 

voor Conference beschikbaar?”. Al een aantal jaar 

wordt er flink onderzoek gedaan naar het optimale 

toepassingsmoment en de criteria voor de behandeling 

van Conference. De toelatingsonderzoeken zijn 

succesvol uitgevoerd. Via officiële proefontheffing zijn 

door CAF/CZAV opnieuw een groot aantal partijen 

peren, ook uit ons werkgebied, behandeld. Zo konden 

we dit jaar weer praktijkervaring opdoen. Kortom: 

het onderzoek naar de toepassing van Fysium op 

Conference is in volle gang en nadert het eindpunt. 

Wellicht kunnen we Fysium komend seizoen op jouw 

peren toepassen.  

Wintertijd, planttijd? 
De laatste jaren wordt er meer in het voorjaar geplant, 

toch zijn er ook nog steeds een groot aantal telers die 

liever in het najaar planten. De beschikbaarheid van 

water heeft daar soms mee te maken. Wanneer een 

boom in het voorjaar geplant is, is water onontbeerlijk. 

Bij planten in de winter is die noodzaak er minder. Een 

belangrijk uitgangspunt is echter om je af te vragen of 

de grond geschikt is om te planten. Om de opstart van 

een nieuwe aanplant te stimuleren, zijn er een aantal 

mogelijkheden om het plantgat te verbeteren. Uit de 

proeven blijkt dat elke vorm van plantgatverbetering 

werkt. Vivimus komt als beste uit de bus. Dit heeft 

natuurlijk ook zijn invloed op de opbrengst en 

weerbaarheid van de boom in de beginjaren. 

Scheutgroei is een goede indicator voor de groeikracht 

van een boom. We hechten dan ook veel waarde 

aan de nieuw gevormde delen die uiteindelijk voor 

productie gaan zorgen. We hebben de gerealiseerde 

Wie wat bewaart, heeft wat…
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scheutlengte van twee groeiseizoenen bijgehouden. 

Daarin zien we dat Vivimus voor de meeste scheutgroei 

heeft gezorgd. 

Benodigdheden voor het deeg:  
• 350 gram bloem 

• 2 tl bakpoeder 

• ½ citroen en rasp 

• ¼ tl zout 

• tl vanille-extract

 (2-3 vanillestokjes in 100 cc wodka) 

• 175 gram witte basterdsuiker 

• ½ ei 

• 250 gram roomboter   

Bereidingswijze 
Doe alle ingrediënten voor het deeg in een kom en kneed het deeg totdat je er een bal van kunt 

vormen. Doe het deeg in plastic folie en laat het minimaal 1 uur rusten in de koelkast. Verwarm 

de oven voor op 180 *C. Vet een springvorm in (24 cm) met boter en bekleed de bodem met 

bakpapier. Kneed het deeg nog even kort en rol driekwart van het deeg uit tot een laag van 

een halve centimeter. Bekleed hiermee de bodem en de zijkant van de springvorm. Meng het 

amandelspijs met het ei, tot het makkelijk smeerbaar is en verdeel dit over de bodem. Doe de 

stukjes appel in een kom en meng deze met kaneel, custardpoeder en de basterdsuiker. Voeg, 

als alles goed gemengd is, de rozijnen toe en doe de appelvulling in de taartvorm. Druk de 

appelvulling stevig aan. Maak van het overgebleven deeg slierten en leg deze in een ruitvorm 

over de taart. Bestrijk het deeg met het losgeklopte ei en bak de taart in 65-80 min goudbruin. 

Laat de taart volledig afkoelen voor je de springvorm verwijdert. Verwarm de abrikozenjam 

al roerend in een steelpannetje en bestrijk hiermee de afgekoelde appeltaart zodat deze een 

mooie glans krijgt. Nog wat opgeklopte slagroom erbij… 

Eet smakelijk!

Benodigdheden voor de vulling: 
• 125 gram amandelspijs 

• ½ - 1 ei losgeklopt 

• 5 grote appels, Goudreinette of 

Jonagold geschild en in stukjes 

• 2 tl kaneel 

• 3 el custardpoeder 

• 2-4 el witte of bruine basterdsuiker 

• 60 gram rozijnen 

Verdere benodigdheden: 
• Boter om in te vetten 

• ½ geklopt ei 

• 100 gram abrikozenjam

Favoriete recept: 
appeltaart!  Heb je vragen over deze 

proef of andere vragen? 
Neem dan contact op met 

je fruitspecialist!  

Bij de nieuwe aanplant kun je de opstart stimuleren 
door het plantgat te verbeteren. Hier zijn 
verschillende mogelijkheden voor.
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Michael Schippers (52) uit Kamperland 
heeft een samenwerkingsvorm Nieuw-Campen 
met ruim 300 hectare akkerbouwgrond. Michael 
kan uren over de bodem praten, want de bodem 
is de basis. Met een ruime teeltrotatie, waaronder 
rustgewassen als graszaad en luzerne, doet hij 
er alles aan om de bodemgezondheid op peil te 
houden.  

Ik heb gehoord dat jullie veel met 
bodembeheer bezig zijn. Vertel daar eens 
meer over. 
“Klopt. We zijn heel erg met de bodem bezig. We 

hebben wat problemen gehad. Afgelopen voorjaar 

zijn we echt met mijn neus op de feiten gedrukt. We 

hebben bijvoorbeeld een perceel, dat is puur zand. We 

doen daar alleen aan niet-kerende grondbewerking, 

dus we hebben het perceel al vijf jaar niet geploegd. 

We zagen het perceel met de jaren beter worden. 

Door te ploegen maak je eigenlijk alles kapot. We 

hebben niks tegen ploegen hoor, maar zo min 

mogelijk is toch het beste. We zien het ploegen als 

volgt: alle wormen, dieren en insecten hebben een 

mooi leventje opgebouwd en je breekt hun huis 

iedere keer af. Ze hebben dan weer een heel jaar 

nodig om alles weer op te bouwen tot er weer mooie 

gangetjes ontstaan van bij voorbeeld pendelaars en 

bodembewoners. Dus nu kijken we met een andere 

visie naar de bodem.” 

Dus vroeger keken jullie daar anders naar? 
“Ja, hoe mooier de sneden lagen, hoe beter het was. 

Toen had je nog echt lol in het ploegen. Dat is nu 

nog steeds wel, maar het is eigenlijk de omgekeerde 

wereld. Het ploegen is niet best voor je bodemleven.”  

Waarom ben je anders gaan denken? 
“Mijn vader is er eigenlijk mee begonnen. In 1974 

heeft hij al een mengrotor ingezet, nadat hij had 

gezien dat er een storende laag in zijn perceel zat. 

Je kunt het laten zitten, maar je kunt er ook iets 

aan doen; steeds die verbetering zoeken. Zo zijn 

we ook deelnemer in het project FABulous Farmers 

en daar leren we ook van andere telers. Ook van 

bodemgoeroe Stefan Muitjens. Hij benadrukt 

altijd de voor- en nadelen van ploegen. En door de 

samenwerking met CZAV leren we. Als er iets aan de 

hand is met een perceel. Dan kijken we samen wat 

we kunnen doen. Al doende leert men en zo worden 

wij er ook wijzer van.” 

“De bodem is alles”
Interview Michael Schippers
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En met CZAV bedoel je CZAV-adviseur 
Leon? 
“Ja, Leon is denk ik al 8 of 9 jaar onze adviseur. Hij 

is eigenlijk onze bedrijfsgoeroe. We hebben heel 

veel aan hem. Hij denkt altijd mee en dat zeg ik niet 

omdat ik een verkooppraatje wil houden voor Leon, 

maar samen weet je veel meer dan alleen. Hij komt 

natuurlijk ook op meerdere plekken en ziet veel 

praktijkvoorbeelden.” 

Wat doen jullie allemaal? 
“We doen aan profielverbetering door te diepspitten 

of gewoon door te kijken wat er aan de hand is 

aan de hand van een profielkuil. Daarnaast voeren 

we veel organische stof aan, zoals champost. Ook 

stro hakselen is iets wat we doen. We hebben een 

ruim bouwplan (1:5 met aardappelen, rest van de 

rooigewassen ruimer). Als rustgewassen hebben 

we luzerne en graszaad, waar dan minimaal twee 

jaar geen grondbewerking aan te pas komt. En we 

proberen zo veel mogelijk groenbemesters te zaaien. 

Dus best wel veel.” 

Zetten jullie ook bodemverbeteraars in? 
“We hebben proeven gedaan met NeOsol. Via CZAV 

hebben we dat zes jaar toegepast en dat was echt 

magnifiek. We zagen het resultaat direct. In het eerste 

jaar hadden we zes ton meer aardappelen. We zagen 

gewoon dat het in de loop van de jaren stapsgewijs 

beter werd. Nu strooien we het ook nog steeds. In 

het eerste jaar moet je meer strooien, maar daarna 

is het gewoon constant onderhoud. Het is wel goed 

spul en daarmee stimuleer je de micro-organismen 

nog extra.” 

Als jullie gaan diepspitten, wat is dan 
jullie overweging om het alsnog te doen? 
“De overweging ligt altijd aan de ondergrond. De 

bouwvoor kan perfect zijn, maar als de beworteling 

niet goed is, dan klopt er iets niet. We hebben een 

mobiele kraan en een mini-kraan en daarmee graven 

we geregeld een profielkuil om te kijken wat er aan 

de hand is in de onderlaag. Hier in Kamperland 

hebben we heel veel te maken met inspoeling van 

de zee. En dan zie je op sommige plekken een 

storende laag. Alles aan de bovenkant kan er netjes 

uitzien, maar als het daaronder niet klopt, dan moet 

je echt op zoek. Dat perceel met de storende laag 

hebben we gediepspit. We hebben de laag eigenlijk 

kapotgemaakt en direct een groenbemester gezaaid 

en bokashi en geitenmest toegediend.” 

De strekking ‘de bodem is de basis’, daar 
geloof jij dus wel in? 
“Jazeker. De bodem daar moeten wij van eten. Die is 

cruciaal voor je producten en voor je oogst. De bodem 

is een beetje de hoofdmoot hier. Van het water 

moeten we het hier niet hebben in Kamperland. En 

de droogte hebben we ook niet in de hand. Maar dat 

kunnen we wel in de hand krijgen door de bodem. 

De bodem is alles.” 

Michael en zijn team doen er alles aan om de bodemgezondheid op peil te houden.
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Een mestscheider, splitst drijfmest in dunne en 
dikke fractie. Dikke fractie kan bijdragen aan het 
verhogen van het organische stofgehalte.

Om hoge opbrengsten en een goede kwaliteit 
van ruwvoer te behalen, is een gezonde en 
duurzame bodem van belang. Door gebruik 
van organische (rundvee)mest van het eigen 
bedrijf en teeltrotatie met langjarig grasland, 
zien we dat het organische stofgehalte vaak 
een stijgende lijn vertoont. Als dat niet het 
geval is, bijvoorbeeld bij gemengde bedrijven 
en bedrijven zonder derogatie met een hoog 
aandeel maïs, is de aanvoer van compost een 
goede oplossing. Compost telt niet mee als 
aanvoer van organische mest en heeft dus geen 
invloed op de mestplaatsingsruimte. Daarnaast 
zijn de fosfaat- en stikstofgehaltes relatief 
laag. Ook het gebruik van vaste mest of dikke 
fractie (afkomstig van een mestscheider) zal 
bijdragen aan het verhogen van het organische 
stofgehalte. Deze mestsoorten kunnen gericht 
toegepast worden bij (bouwland)percelen op 
afstand met continue teelt van bijvoorbeeld 
snijmaïs. Bijkomende voordeel zijn de relatief 
lagere transportkosten. 

Voor een gezonde bodem 
Andere aandachtspunten voor een gezonde bodem 

zijn het beperken van structuurschade en het hebben 

Duurzaam bodembeheer
in de veehouderij



29

Een belangrijk voordeel van vlinderbloemigen, 
zoals klaver, is de aantrekkingskracht van allerlei 
insecten.

In deze proef zien we stokbonen als onderzaai 
bij maïs. Dit zorgt voor extra stikstofbinding en 
eiwitaanvulling.

van een goede vochtregulatie. Zowel droge als natte 

periodes kunnen een grote rol spelen in de opbrengst 

en kwaliteit van ruwvoeders. Een voedergewas wat 

bij uitstek geschikt is om de bodemgesteldheid te 

optimaliseren is luzerne. Door de extreem diepe 

beworteling wordt de vochtregulatie verbeterd en 

draagt het bij aan de capillaire werking. Een ander 

belangrijk voordeel van de teelt van vlinderbloemigen 

is de aantrekkingskracht van bijen en andere insecten

Bodemleven stimuleren 
Meerjarig grasland heeft niet alleen de verhoging 

van het organische stofgehalte als eigenschap, maar 

ook de zode en beworteling geven een extra boost 

aan het bodemleven. Daarnaast draagt niet-kerende 

grondbewerking (NKG) bij aan een beter bodemleven 

en is het vaak prima toepasbaar bij de ruwvoerteelt.

Vanggewassen en vergroening na snijmaïs 
Hoewel het zaaien van (verplichte) vanggewassen 

extra inzaaikosten met zich meebrengen, zijn er 

ook voordelen te behalen. Tijdens óf na de oogst 

van snijmaïs constateren we dat de verbeterde 

draagkracht en berijdbaarheid grote pluspunten zijn. 

Het verminderen van uitspoeling is ook een belangrijk 

reden voor de keuze van een onderzaai of het gebruik 

van een vanggewas. Afgelopen jaar zijn er proeven 

aangelegd met de combinatie van maïs en stokbonen 

voor extra stikstofbinding en eiwitaanvulling. De 

correcte manier van zaaien en het juiste zaaitijdstip 

zijn belangrijk voor een geslaagde teelt.

Kruidenrijk grasland 
Afgelopen najaar is op veel bedrijven kruidenrijk 

grasland ingezaaid. Niet alleen vanwege deelname aan 

gecertificeerde melkstromen zoals PlanetProof, maar 

in veel gevallen ook voor duurzaam graslandbeheer, 

waarbij de vitaminen- en mineralenvoorziening voor 

het vee een rol speelt. In de biologische veehouderij is 

deze meerwaarde al geruime tijd bekend. Afgelopen 

drie droge zomers is ook de droogteresistentie van 

kruidenrijk grasland van grote meerwaarde gebleken.

Grassen en beworteling 
Vanwege droge periodes komt er ook steeds 

meer aandacht voor verschillende soorten gras. 

Rietzwenk en festulolium wortelen dieper en zijn 

daardoor minder gevoelig voor droogte. Het nadeel 

van deze soorten is de mindere verteerbaarheid en 

smakelijkheid ten opzichte van Engels raaigras. Een 

combinatie van beide soorten is dan ook aan te raden. 

In de Extra Grasmengsellijn van CropSolutions wordt 

hier rekening mee gehouden. De toepassing van 

rode klaver geeft een meerwaarde voor de (eiwit)

opbrengst.
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Ongeveer een jaar geleden startten CZAV, op 
uitnodiging van Sensus, Cosun en HAS Hogeschool, 
in samenwerking met akkerbouwer Eugène van 
den Eijnden, een uniek strokenteeltexperiment. 
Op Landgoed Dassenberg, nabij Steenbergen, 
wordt de praktische en economische 
haalbaarheid van deze bijzondere manier van 
akkerbouw onderzocht. 

ICM-aanpak 
Op de Natuurakker worden een tiental 

akkerbouwgewassen geteeld op stroken van zes 

meter breed. Op het perceel worden bewust gangbare 

gewassen geteeld zoals aardappelen, bieten, cichorei 

en verschillende granen, zaden en peulvruchten. 

Daarnaast zijn bloemstroken, heggen en keverbanken 

aangelegd. Het bijzonder ingerichte perceel 

moet leiden tot een rijkere biodiversiteit, hogere 

bodemvruchtbaarheid en een economisch duurzame 

voedselproductie. Door de gewassen in stroken te 

telen, zo is de verwachting, zijn de gewassen minder 

vatbaar voor ziekte en plagen dan een monocultuur. 

De inzet van gewasbeschermingsmiddelen wordt 

zoveel mogelijk beperkt, maar niet uitgesloten. Het is 

dus niet per se een biologische opzet. 

“Op een traditioneel 
ingericht bedrijf vergt 
het veel tijd en energie 
om de relatief kleine 

oppervlaktes per gewas 
op het juiste moment te 

behandelen” 

Kennis op zak 
Het eerste groeiseizoen op de Natuurakker zit erop. 

Voor het komende seizoen zijn alweer verschillende 

gewassen gezaaid op het perceel. Het is nog veel te 

vroeg om conclusies te trekken, maar wel een mooi 

moment om de zaak te evalueren. Adviseur Ruud 

Janssens is namens CZAV betrokken bij het project 

en volgt de akker intensief. Afgelopen seizoen 

hebben de projectleden al veel kunnen leren over de 

strokenteelt. Zo bleek dat in sommige gewassen een 

beduidend mindere tot zelfs helemaal geen inzet van 

Natuurakker 2.0 
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fungicide en insecticide nodig bleek. En er werd een 

toename in biodiversiteit waargenomen. Wat betreft 

de opbrengsten is het nog moeilijk een goed beeld 

te vormen. Het grillige verloop van het groeiseizoen 

heeft ook invloed gehad op de Natuurakker. Toch 

lijken de opbrengsten goed te vergelijken met 

de praktijkreferenties. Ondanks deze positieve 

ervaringen zitten er nog voldoende uitdagingen in 

het concept. Onkruidbeheersing is er daar één van. 

Met een standaard veldspuit blijkt het in de praktijk 

lastig de relatief smalle stroken te spuiten met oog 

op de buurgewassen. Daarnaast speelt de efficiëntie 

ook mee in alle bewerkingen en toepassingen. “Op 

een traditioneel ingericht bedrijf vergt het veel tijd 

en energie om de relatief kleine oppervlaktes per 

gewas op het juiste moment te behandelen. Of het 

economisch haalbaar is kan nu nog niet worden 

gezegd. Daarvoor zal het project een aantal jaren 

moeten draaien”, aldus Janssens. 

Klaar voor de toekomst 
Voor CZAV is het een logische keuze te participeren 

in dit project. Het past namelijk uitstekend binnen 

de ICM-visie van CZAV waarbij gekeken wordt 

naar renderende teeltmaatregelen met een zo laag 

mogelijke impact op omgeving en natuur. Een 

groeiende groep telers en hun afnemers is zoekend 

naar andere teeltmethodieken, die aansluiten bij de 

actuele marktvraag. De ervaringen die opgedaan 

worden op de Natuurakker brengt de adviseurs van 

CZAV ook nieuwe kennis en inzichten die passen 

bij genoemde marktvraag. Door deze kennis te 

bundelen, samen met andere ketenpartijen, doen 

de adviseurs er ook in de dagelijkse advisering hun 

voordeel mee. Adviseur Ruud Janssens ziet zeker 

meerwaarde in de kennis die ontwikkeld wordt op 

het perceel: “Op de Natuurakker zoeken we grenzen 

op en nemen we risico’s met teeltmaatregelen die 

gangbaar onaanvaardbaar zouden zijn, dat brengt 

ons tot nieuwe inzichten”. Voor de praktijkteler zal 

het belangrijk zijn of er met deze manier van werken 

rendabel te produceren is. 

“Op de Natuurakker 
zoeken we grenzen op 
en nemen we risico’s 

met teeltmaatregelen 
die gangbaar 

onaanvaardbaar zouden 
zijn”

Op de Natuurakker worden op stroken van zes meter breed een tiental gangbare gewassen geteeld, zoals 
aardappelen, bieten, cichorei en verschillende granen, zaden en peulvruchten.

Naast deze stroken gangbare gewassen worden 
bloemstroken, heggen en keverbanken aangelegd.
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Aardappelbewaring vraagt veel kennis, regelmatige controle van 
de partij en inzicht in de werking van de middelen. Afhankelijk 
van een aantal factoren kan een bewaarstrategie gekozen 
worden. Het begint al met de omstandigheden tijdens de teelt. 
Een voorbeeld hiervan is stress. Wanneer aardappelen een hele 
warme periode hebben meegemaakt tijdens het groeiseizoen, dan 
zullen de aardappelen onrustiger zijn tijdens de bewaring.

Strategie bepalen 
Ook andere vragen zijn belangrijk om mee te nemen in de bewaarstrategie. 

Welk aardappelras zit er in de cel? Het ene ras heeft namelijk meer 

kiemrust in vergelijking met het andere ras. Is er MH toegepast? Zo ja, is 

de toepassing van de MH geslaagd? Hoe zijn de bewaaromstandigheden? 

Denk hier onder andere aan of het product voldoende droog is. Ook het 

type bewaring is van belang. Is het een bulkopslag of kistenbewaring? 

Is er de beschikking over mechanische koeling? Dit kan zorgen voor een 

constantere temperatuur in de cel. Wat ook goed is om te weten, is wat 

de uiteindelijke bestemming van de aardappelen wordt. Met input van 

onder meer CZAV is in opdracht van BO Akkerbouw een beslisboom 

ontwikkeld, die als hulpmiddel kan worden gebruikt om de beste 

strategie te bepalen. 

Bewaarmiddelen 
Er zijn verschillende middelen op de markt waaronder 1,4SIGHT, Argos, 

Biox-M en ethyleen. In het algemeen geldt voor deze middelen dat de 

schuur minimaal 48 uur gesloten moet blijven en dat er vervolgens zo 

min mogelijk geventileerd wordt. Waar mogelijk, adviseren we om de 

schuur langer dan 48 uur gesloten houden. Let er wel op dat de CO2 niet 

te hoog oploopt in verband met de bakkleur. Dit alles is om het middel 

zo lang mogelijk in de schuur te houden voor een maximaal resultaat. 

Deze producten bij voorkeur niet toepassen met een Swingfog/Pulsfog, 

in verband met brandgevaar. Om deze producten toe te passen beschikt 

onze loongasser over onder ander drie Cropfogs en een Synofog die een 

grote capaciteit hebben.  

Aardappelbewaring verandert 

Het bepalen van de bewaarstrategie 
begint al tijdens de teelt. Zo heeft 
stress tijdens het groeiseizoen invloed 
op de bewaring. 

Voor een goede bewaring is het 
belangrijk om vaak en goed naar de 

aardappelen te kijken!
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Wil je meer weten? Scan de QR-code voor 

onze bewaarbegeleidingsfolder en meer 

informatie over aardappelbewaring en de 

bewaarmiddelen. 

 

MEER WETEN?
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Met het oog op het uitvoeringsprogramma 
‘Toekomstvisie gewasbescherming voor 2030’, 
waarbij het terugdringen van de emissie naar 
nagenoeg nul een belangrijk onderdeel is, 
worden er verschillende maatregelen genomen. 
De introductie van het Closed Transfer System 
(gesloten vulsysteem) op de veldspuit is één 
van de maatregelen en wordt in 2024 verplicht 
opgenomen in de wet- en regelgeving. De 
easyconnect en EasyFlow zijn voorbeelden 
van Closed Transfer Systems en worden 
geïntroduceerd op de markt. Met beide systemen 
is er ervaring opgedaan bij diverse telers. 

Twee systemen 
Closed Transfer Systems zijn gesloten vulsystemen 

voor vloeibare gewasbeschermingsmiddelen en beide 

systemen bestaan uit twee delen: het koppelstuk en 

de verpakking. 

Voor de easyconnect is er een aangepaste verpakking 

gemaakt, waarbij een universele dop is voorgemonteerd. 

Deze dop sluit aan op het koppelstuk. De easyconnect 

hoeft niet per se bevestigd te worden op de spuit, 

maar kan ook geplaatst worden bij de vaste vul- en 

spoelplaats. Met het connectiesysteem en -darm 

aan de spuit kan worden gekoppeld en ontkoppeld. 

Bovendien bevat de easyconnect een afsluitdop die 

het middel van de omgeving scheidt. Er kan dus geen 

gewasbeschermingsmiddel uit de verpakking lekken of 

ontsnappen zodra de verpakking op de easyconnect 

aangesloten is. 

De EasyFlow werkt niet met een aangepaste verpakking, 

maar maakt gebruik van losse koppelstukken die op de 

verpakking moeten worden geplaatst. De dop moet 

eerst verwijderd worden om vervolgens het koppelstuk 

op het vulsysteem van de veldspuit te plaatsen.

Hoe werkt het? 
Beide systemen zijn makkelijk en eenvoudig aan te 

sluiten en ook handig te bedienen. Met een handel kan 

de dop of het koppelstuk stevig worden gekoppeld 

aan het vulsysteem. Je kunt er ook het ventiel mee 

bedienen, wat zorgt voor het openen en sluiten van de 

verpakkingen. Het ventiel zorgt er bij beide systemen 

voor dat er lucht in de verpakking komt, waardoor 

de verpakking niet vacuüm zuigt en de vloeistof uit 

de verpakking kan worden gezogen. Bovendien heeft 

het ventiel de capaciteit om het inwendige van de 

verpakking te reinigen wanneer deze leeg is. Zo kan 

er geen residu achterblijven in de verpakking. Door 

Gesloten vulsysteem
nieuw op de markt
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MIA en Vamil

Via Nefyto is een aanvraag ingediend 

om Closed Transfers Systems op 

de Milieulijst te krijgen. Zodra deze 

aanvraag wordt goedgekeurd, kunnen 

telers fiscaal aantrekkelijk investeren 

in een techniek die milieuvriendelijk 

is. Dit kan door gebruik te maken van 

de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en 

de Willekeurige afschrijving milieu-

investeringen (Vamil). 

het ventiel weer te sluiten, kan daarna de dop aan 

zowel de binnen- en de buitenkant worden gereinigd. 

Ook de verbindingen van het koppelstuk worden 

gereinigd. Is de verpakking nog niet leeg? Dan wordt 

alleen de buitenkant van de afsluitdop gereinigd.    

Minder emissie en blootstelling 
Closed Transfer Systems zijn gebruiksvriendelijk, 

omdat het middel contactloos in de veldspuit kan 

worden toegevoegd. Zo hoeft de teler en de omgeving 

niet in aanraking te komen met de middelen. De teler 

wordt niet tot nauwelijks meer blootgesteld aan 

gewasbeschermingsmiddelen en de kans op morsen 

of opspatten wordt hiermee voorkomen. Dit leidt 

uiteindelijk tot minder puntemissie. 

In de toekomst 
De EasyFlow is al langere tijd op de markt, terwijl 

de introductie van easyconnect net gestart is en in 

meerdere fases verloopt. Zo worden er in 2021 nog 

meer pilots uitgevoerd om het systeem verder te 

optimaliseren. Fabrikanten van de verpakking stellen 

het doel om in 2022 en 2023 langzaam steeds meer 

verpakkingen met easyconnect doppen op de markt 

te brengen, om uiteindelijk in 2024 alle verpakkingen 

te hebben voorzien.

Agri Recover - Verpakkingen recyclen 
De kans is groot dat de Agri Recover verpakkingen 

worden gerecycled via een distributie inzamelingspunt. 

Telers kunnen op een bepaald tijdstip hun lege 

verpakkingen inleveren. Voor de recycling is het 

belangrijk dat alle verpakkingen residuvrij zijn en dus 

goed gereinigd worden, anders kan dit leiden tot 

extra kosten voor de teler.

Easyconnect EasyFlow

Meer weten? Neem contact op 
met je adviseur!
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Elke twee jaar in december organiseren we het CZAV 
Jongerensymposium. Op deze informatieve, maar vooral gezellige 
bijeenkomst kunnen jongeren, met een passie voor landbouw, 
kennis en inspiratie opdoen. Daarnaast kun je ideeën uitwisselen 
met leeftijdsgenoten en professionals.  

Omdat dit jaar een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is, organiseren we 

het jongerensymposium online op donderdag 10 december 2020. We 

willen als coöperatie laten zien dat we waarde hechten aan jullie mening. 

Tenslotte zijn jullie de toekomst in én voor de landbouw. Het thema is 

‘Samen ondernemen’. Vooral in deze tijden is het een uitdaging om niet 

bij de pakken neer te gaan zitten. Want ondernemen doe je samen! 

Programma 
We trappen af met een bedrijfsfilm over het logistieke proces van CZAV. 

Daarmee krijg je een uniek kijkje achter de schermen op distributiecentrum 

Dinteloord. We volgens het proces van bestellen tot uitlevering bij de teler. 

In onze studio verwelkomen we drie jonge telers met een eigen bedrijf. 

Ze laten zien wat hun bedrijf zo uniek maakt. 

Vervolgens gaan we over op de live Q&A met algemeen directeur van 

CZAV, Antoon van Vugt. Via de chatfunctie kun jij je prangende vraag 

stellen. Als laatste laten we een inspirerende spreker aan het woord.  

Aanmelden 
Ben jij of ken jij een jonge agrarische ondernemer? Meld je nu aan via 

www.czav.nl. Na deze dag heb je genoeg inspiratie om er weer flink 

tegenaan te gaan! 

Houd je agenda alvast vrij op donderdag 10 december 2020! Want dan 

verwachten we jou voor een geslaagd evenement. 

Samen ondernemen
 CZAV Jongerensymposium

Dit jaar is een fysieke bijeenkomst niet mogelijk. Daarom organiseren 
wij het jongerensymposium online. Meld je aan via www.czav.nl.
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Speciaal voor jonge 
agrarische ondernemers, 
organiseren we het online 
jongerensymposium met 

als thema: 
’Samen ondernemen’. 
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De oogst gaat gewoon door
column

“Coronacrisis, de term die we allemaal al tig keer 

hebben gehoord. De term die meer dan 15 miljoen 

zoekresultaten oplevert op Google. Maar ondanks de 

veranderingen in de samenleving komen gewassen 

boven en stonden bomen in bloei. Iedere ochtend 

stap ik naar buiten en gaat het leven op de boerderij 

door zoals ieder jaar. Dat we in onze sector voor 

uitdagingen zijn komen te staan, is niet te missen. 

Voorafgaand aan de oogst vonden geen veldbezoeken 

en bijeenkomsten plaats, of in aangepaste vorm. In 

mijn geval was de fruitpluk een uitdaging; een hele 

organisatie rondom seizoenarbeiders. Lang zat ik in 

de onzekerheid over wat wel en niet mocht. Vragen 

als: “Hoe gaan we onze mensen huisvesten en durven 

mensen wel naar Nederland te komen?” blijven een 

tijdje door mijn hoofd spoken. Gelukkig kan ik nu 

terugkijken op positieve weken, alles is naar wens 

verlopen en het fruit zit in de koelcellen.  

Na een droog voorjaar en zomer zijn we 

terechtgekomen in een nat najaar, in november 

worden nog aardappelen gerooid. Tijden veranderen, 

zowel op het land als in de maatschappij. Waar 

mondkapjes het nieuwe normaal worden in het 

straatbeeld, wordt het nieuwe normaal in de 

landbouw dat aardappels in november van het land 

worden gehaald? 

Voor een jonge boer is het een uitdagende tijd en 

dat zal voorlopig nog wel zo blijven. Is het niet door 

het weer dan wel door politieke besluiten die worden 

genomen. De markt van de aardappelen is tijdens 

de coronacrisis ingezakt en nog steeds niet hersteld. 

We zien dat mensen lokaal bij de boer kopen en 

geïnteresseerd zijn in het verhaal achter het product, 

wat een mooie ontwikkeling is. De hoeveelheid die 

daardoor de schuur uitgaat, is maar een klein deel 

van de gehele oogst. Of deze ontwikkeling blijft 

doorzetten, is nog maar de vraag. De bladeren vallen 

inmiddels van de bomen en de snoei staat voor de 

deur. Ik ben benieuwd waar we volgend jaar rond 

deze tijd staan. 

Jens

Jens Vermue, Jongerenraadslid CZAV 
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OPLOSSING:

Kraak de code en maak kans op een opvouwbare pioniersschep! 
Stuur een e-mail met de oplossing onder vermelding van naam, adres en relatienummer

naar communicatie@czav.nl. Zend de oplossing in vóór 19 december 2020.

In de volgende editie maken wij de winnaar bekend.

De winnaar ontvangt persoonlijk bericht. Over de 

uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs 

is niet inwisselbaar voor geld of een ander artikel.  
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CZAV SUDOKU 

Merijn Vos won de Dopper!
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