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Samenvatting
De grote groei van de opbrengsten in de grondgebonden landbouw na het midden van de vorige
eeuw met behulp van kunstmest, was alleen mogelijk omdát de mineralogische rijkdom van de
bodem nog intact was. Deze mineralogische rijkdom is voor een belangrijk deel opgebruikt of
verdwenen als gevolg van zure neerslag. Dit verlies is niet met gangbare middelen als kunstmest,
drijfmest, kalk of groenbemester te herstellen. De minerale vitaliteit van de bodem kan slechts
gerepareerd worden met behulp van steenmeel. Steenmeel vult aan wat ongemerkt de afgelopen
decennia uit de bodem is verdwenen.
Om de mogelijkheden die bodemreparatie met steenmeel biedt tastbaar te maken, is in december
2012 gestart met een demonstratieproject op een perceel bij de familie Schrör in Musselkanaal. Op
het perceel zijn éénmalig de steenmeelproducten Basa Box en BIO·LIT op proefstroken opgebracht.
De resultaten in 2014 waren dermate dat de familie Schrör te kennen gaf ervaring te willen opdoen
met de toepassing van steenmeel op praktijkschaal. In een praktijkschaal wordt machinaal geoogst
op grote oppervlakten en kan exact worden vastgesteld wat de opbrengsten in de praktijk zijn. In dit
vervolgproject als overbrugging naar de verwachte mogelijkheden in het kader van het POP3programma, zijn naast familie Schrör zeven deelnemers aangehaakt.
Omdat de werking van steenmeel voor een belangrijk deel afhangt van de kwaliteit van de
bodembiologie en de ontwikkeling van de bodembiologie wordt gestimuleerd door steenmeel, is het
goed mogelijk dat op basis van oogstmetingen resultaten in het eerste jaar na toepassing schijnbaar
uitblijven. De groei van de bodembiologie wordt gemakkelijk over het hoofd gezien. Resultaten
worden veelal het tweede en zeker het derde jaar significant indien de bodembiologie de kans krijgt
zich te ontwikkelen. De ontwikkeling van de bodembiologie wordt ondersteund door terughoudend
gebruik van chemische middelen, met name middelen die werkzaam zijn in de bodem. Betrokken
ondernemers en onderzoekers werden in 2015 daarom aangenaam verrast door de behaalde
resultaten in het eerste jaar tijdens het overbruggingsproject.
De behaalde resultaten staan vermeld in de tabellen op de volgende pagina’s. Ter toelichting op de
tabel en als achtergrond bij lezing ervan nog het volgende:
•

•

•

•
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De informatie in de tabel geeft de resultaten zoals gemeten. Deze resultaten dienen
beschouwd te worden als richtinggevend. Meer onderzoek en analysegegevens zijn nodig
voor statistisch betrouwbare uitspraken.
Bij gras is altijd sprake van cycliciteit in de groei: na een zware snede volgt automatisch een
lichtere door hergroeivertraging. Voor een betrouwbaar beeld is het van belang alle sneden
te meten. In de tabel is aangegeven hoeveel sneden gemeten zijn.
Bij de ‘Toename nutriëntenlevering’ zijn meer elementen gemeten dan weergegeven. Niet
weergegeven zijn de elementen waarvan de gemeten gehalten rond de detectielimiet lagen
of daaronder.
In het overbruggingsproject is noodgedwongen gewerkt met een beperkt budget waardoor
beperkt en bij enkele deelnemers geheel geen metingen zijn uitgevoerd.

Steenmeel Veenkoloniën

Fam. Schrör Musselkanaal

3-jarige demonstratieproject - Resultaten ten opzichte van referentie
Kwantiteit
Kwaliteit
Basa Box
5 ton/ha
10 ton/ha

BIO·LIT
Basa Box
BIO·LIT
10 ton/ha
5 ton/ha
10 ton/ha
5 ton/ha
10 ton/ha
2013 Bieten
Aanpassingsjaar waarbij het groeiende bodemleven volgens
Afname schadelijke stikstof; toename winbaarheid suiker;
verwachting concurreerde met het gewas om de beschikbare
toename gehalte droge stof
Resultaat
nutriёnten

Bruto-opbrengst
Zetmeelopbrengst

5 ton/ha

- 3%

- 3%

+ 13%

+ 6%

+ 10%

+ 13%

Toename nutriëntenlevering 1)

Bruto-opbrengst
Eiwitopbrengst
Toename nutriëntenlevering 2)

2014 Zetmeelaardappel
+ 13%
- 3%
- 3%
+ 7%
+ 8%
K -6%; Ca -3%; Mg -4%; Na -2%; K +12%; Ca -6%; Mg +10%; Na S -6%; Si -7%; CU +2%; Mn -11%; 12%; S +8; Si -1%; Cu +8%; Mn +
Zn -9%; N -6%; P -4%
9%; Zn +8%; N +16%; P +30%
2015 Wintertarwe
+ 12%
+ 7%
+ 14%
K +2%; Ca +13%; Mg +4%;
S +4%; Si +26%; Fe +15%;
Mn -6%; Mo +1%; Zn +11%;
N +9%; P +5%

+ 17%
+ 19%
K +17%; Ca -5%; Mg +28%;
S +19%; Si -10%; Cu +25%;
Fe -6%; Mn -20%; Mo +32%;
Zn +10%; N +17%; P +26%

Tabel 1 – Samenvatting van de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten met Basa Box en BIO·LIT bij de 3-jarige proef in
Musselkanaal. Positieve resultaten zijn groen weergegeven; negatieve resultaten zijn rood weergegeven.
Steenmeel Veenkoloniën

1-jarig overbruggingsproject - Resultaat ten opzicht van referentie
Kwantiteit
Kwaliteit

Seizoen 2015
Akkerbouw
Kaput; Zetmeelaardappels

BIO·LIT

Actimin-BT

BIO·LIT

Actimin-BT

circa referentie

+ 1%

-1%

+ 5%

+ 8%

+ 6%

+ 10%

+ 20%

- 14%
- 12%
+ 74 %
- 15%

+ 6%
+ 11%
+ 52%
+ 7%

2 ton/ha
Bruto-opbrengst
Zetmeelopbrengst

- 2%

Bruto-opbrengst
Zetmeelopbrengst

+ 1%

Bruto-opbrengst
Eiwitopbrengst

+ 7%

Bruto-opbrengst
Eiwitopbrengst

+ 5%

+ 1%

Schrör; Zetmeelaatdappels
+ 7%

Zuidema; Zomergerst
+ 3%

Migchels; Zomergerst

Veeteelt
Alting; vml. akker, jong grasland
Grasopbrengst (1 snede)

+ 19%

2 ton/ha
+ 28%

+ 23%
1 ton/ha

Alting; biologisch grasland
Grasopbrengst (1 snede)
Migchels; jong grasland
Grasopbrenst (totaal 3 snedes)
Voederwaarde totaal (geh.x opbr.)
Ruw as
Ruw eiwit
Suiker
Ruw vet
Migchels; mais
Opbrengst
Voederwaarde totaal (geh.x opbr.)
Ruw as
Ruw eiwit
Suiker
Zetmeel

Toename nutriёntlevering

- 5%

+ 10%

gelijk aan referentie

+ 11%

+ 6%

+ 12%
+ 33%
+ 23%
- 27%
gelijk aan referentie
K + 11%; Mg + 17%;
Ca + 41 %; P + 6%;
S + 19%; Mn + 27%;
Zn + 28%; Fe + 55%;
Cu + 13%; S - 24%;

+ 42%
+ 38%
+ 41%
- 3%
K + 24%; Mg + 24%;
Ca + 50%; P + 7%;
S + 26%; Mn + 42%;
Zn + 47%; Fe + 75%;
Cu + 24%; S - 11%;

Tabel 2 – Samenvatting van de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten met Actimin-BT en BIO·LIT bij het 1-jarige
project. Bij vijf deelnemers zijn metingen uitgevoerd, soms op meerdere percelen. Positieve resultaten zijn groen
weergegeven; negatieve resultaten zijn rood weergegeven.
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Op basis van de nul- en de eindmeting van de bodem op het perceel van de driejarige demo, ontstaat
over het algemeen het beeld dat de nutriëntgehalten op de steenmeelstroken na drie jaar relatief
gestegen zijn ten opzichte van de referentiestroken. Dit terwijl tijdens de proef ook al extra
nutriënten en sporenelementen op deze stroken werden geleverd aan het gewas. Er zijn enkele
uitzonderingen op dit algemene beeld van relatieve stijging, die bij nadere beschouwing veelal echter
logisch te verklaren zijn.
De conclusie uit het project mag zijn dat de resultaten een aanwijzing zijn van de kans die reparatie
van de bodemmineralogie biedt voor de verhoging van opbrengst en kwaliteit van
landbouwproducten en voor het verduurzamen van de landbouw in brede zin gezien de functie die
bodemmineralen vervullen.
Wat betreft het CO2-vastleggend vermogen van steenmeel. De hoeveelheid steenmeel die in de
periode 2013-2016 is toegepast bedraagt 115 ton. Deze hoeveelheid is toegepast door de
deelnemers en door agrariërs in de regio die door spin-off van het project steenmeel hebben
afgenomen bij de fouragehandel die is betrokken bij het project. De vastlegging van CO2 op termijn
door deze hoeveelheid bedraagt 16,7 ton. Uitgaande van een gemiddelde toepassing van 1,5 ton
steenmeel per hectare per jaar en een beschikbaar areaal in de regio van 80.000 ha, bedraagt de
potentie voor CO2-vastlegging van het gebied ruim vijftienduizend ton per jaar. Dit is voldoende voor
bijvoorbeeld de compensatie van 141,6 miljoen autokilometers.
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1

Inleiding

1.1

Steenmeel en bodemvruchtbaarheid

Bodem, de primaire productiefactor van elke boer en tuinder, is aan slijtage onderhevig. Tijdens de
Dag van de Praktijk (zie par. 1.3) liet een van de inleiders zien dat de gehanteerde analysemethoden
bij het gangbare onderzoek naar bodemvruchtbaarheid dit verlies aan bodemvitaliteit niet zichtbaar
kunnen maken. De gangbare bodemvruchtbaarheidsanalyses zeggen niets over de verwering van
bodemmineralen, terwijl bodemmineralen de kapstok vormen voor belangrijke bodemprocessen.
Processen die het fundament vormen voor het nutriëntleverend vermogen en de structuur van de
bodem.
Mineralen en nutriënten
De term ‘mineraal’ heeft in de bodemkunde een andere betekenis dan in de fysiologie of voedingswetenschappen. In dit
rapport wordt de term ‘mineralen’ volgens de bodemkundige definitie gebruikt. Volgens deze definitie is een mineraal een
chemische verbinding met een kristalstructuur, die als vaste stof in de vrije natuur voorkomt en gevormd is door
geologische processen. We hebben het hierbij dus over de samenstelling van de korrels waaruit de bodem is opgebouwd.
Elementen vormen de bouwstenen waaruit een mineraal is opgebouwd. Uit elementen kunnen verschillende mineralen
worden opgebouwd, die allemaal verschillende eigenschappen hebben en een andere functie vervullen in de bodem. Deze
mineralen, waarvan er tientallen verschillende bestaan, hebben namen als: albiet, clinopyroxeen, flogopiet, illiet, chloriet,
biotiet, amfibool, muscoviet, kaliveldspaat etc.
De term ‘nutriënten’ reserveren we voor anorganische plantenvoedingsstoffen, waarbij K, Ca, Mg, P en S wel als
‘macronutriënten’ worden aangeduid. Deze elementen evenals de micro- of sporenelementen komen door verwering van
mineralen beschikbaar. Stikstof (N), waterstof (H), koolstof (C) en zuurstof (O) zijn niet van mineralen afkomstig.

Bodemmineralen vinden hun oorsprong in verschillende gesteenten. Stenen worden onder invloed
van erosie steeds fijner en vormen uiteindelijk een bodem. Mineralen zorgen voor zuurbuffering,
stimuleren de ontwikkeling van bodemleven en zijn van belang voor opbouw en stabilisatie van
organische stof. Daarnaast dragen mineralen op meerdere manieren bij aan een verhoging van de
nutriënten uitwisselingscapaciteit (CEC). Zie ook het kader ‘Mineralen en nutriënten’.
De naam steenmeel zegt het al, steenmeelproducten bestaan uit fijngemalen gesteente. Steenmeel
bevat een cocktail aan nutriënten. Waar kalk en kunstmest maar enkele nutriënten aanvoeren en dus
automatisch andere nutriënten in de bodem relatief uitputten of verdringen, bevat steenmeel een
rijkdom aan elementen die aangeboden wordt in een vorm die geen onbalans in de bodem
veroorzaakt. Door het samenspel van bodembiologie en steenmeel, in antwoord op de
voedselbehoefte van de plant, worden vooral díe mineralen actief afgebroken die de nutriënten
bevatten die de plant nodig heeft. Van overbemesting en uitspoeling is geen sprake.
Niet elk steenmeelproduct is per definitie geschikt voor toepassing in de landbouw. Een goed
steenmeelproduct bestaat uit tenminste 50 % actieve bodemmineralen. Dat wil zeggen mineralen die
onder de heersende bodemcondities kunnen verweren met behulp van de bodembiologie en
waarvan de nutriënten dus beschikbaar komen voor gewassen.
Slijtage van bodemmineralen gedurende decennia kan niet 1-2-3 worden gerepareerd. Achterstallig
onderhoud vergt een extra investering en kost tijd voordat het zijn vruchten afwerpt. Iedereen die
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verbetering in bodemvruchtbaarheid nastreeft, het organisch stofgehalte wil verhogen of omschakelt
van gangbaar naar biologisch is hiervan doordrongen.
Het belang van dit project is om te laten zien dat een investering in steenmeel daadwerkelijk
verbeteringen laat zien gedurende meerdere seizoenen in opbrengst en kwaliteit van gewassen.
De basis voor de grote groei van de opbrengsten in de grondgebonden landbouw na het midden van
de vorige eeuw met behulp van kunstmest, was mogelijk door de mineralogische rijkdom van de
bodem. Deze mineralogische rijkdom is voor een belangrijk deel opgebruikt of verdwenen als gevolg
van zure neerslag (zie Figuur 1). Dit verlies is niet met gangbare middelen als kunstmest, drijfmest,
kalk of groenbemester te herstellen.

Figuur 1 – Een illustratie van de mineralogische uitputting op wereldniveau en het onderliggende proces van het
verdwijnen van (sporen)elementen uit de bodem met als voorbeeld kali. De mineralogische uitputting van de bodem
wordt zichtbaar in o.a.: toenemende kalkbehoefte; verschijnen van probleemnutriënten; verslechterende
bodemstructuur; hogere ziektedruk.

Deskundigen op het gebied van de mineralogie die zijn betrokken bij dit project, zijn ervan overtuigd
dat steenmeel in de toekomst een belangrijke bodemverbeteraar zal zijn, omdat het precies dát
aanvoert wat de afgelopen decennia uit de bodem is verdwenen.

1.2

Projectachtergrond

1.2.1

Aanleiding

Het programma Agenda voor de Veenkoloniën vormde de kapstok voor het project. In het rapport
Veenergiek is het toepassen van steenmeel opgenomen als mogelijkheid van bodemverbetering. In
het hoofdstuk Bouwstenen voor de toekomst schrijven de auteurs van Veenergiek: Duidelijk is dat
een gezonde bodem van essentieel belang is voor het gebied, vooral omdat landbouw het
belangrijkste grondgebruik blijft. Het is gewenst om met steenmeel een pilot uit te voeren … [einde
citaat]. Tijdens de Werkconferentie Hotspots Veenkoloniën op 17 maart in 2011, waarin de
presentatie van Veenergiek plaatsvond, is het eerste contact gelegd tussen familie Schrör en de
initiatiefnemers van dit steenmeelproject.
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1.2.2

Tussentijdse uitbreidingen

Bij de motivering van het overbruggingsproject, in afwachting van de openstelling van het POP3programma, kwam eveneens aan de orde dat het van belang is om de ervaringen die tot nu toe zijn
opgedaan in het project in Musselkanaal een vervolg te geven en de toepassing in volgende
groeiseizoenen en in achtereenvolgende jaren uit te breiden naar meerdere steenmeelproducten en
op meerdere bedrijven. Het is nuttig voor alle betrokken partijen om inzicht op te bouwen over de
prestaties van verschillende steenmeelproducten onder Veenkoloniale condities wat betreft
bodemgesteldheid en voorkomende gewassen. Het belang van steenmeel is groot en de interesse
groeit, maar niemand wil over een nacht ijs gaan bij deze investering om de bodemmineralogie weer
op orde te brengen.
Mede gezien de mogelijkheden die het POP3-programma in potentie biedt voor toekomstige
praktijkproeven, is in samenspraak met de provincies Groningen en Drenthe het
overbruggingsproject uitgebreid naar acht deelnemers waarbij is samengewerkt met twee
Veenkoloniale handelsbedrijven en steenmeelleveranciers.
Het doel van het overbruggingsproject is meervoudig en als volgt omschreven:
•

•
•

•

•

Het momentum behouden dat het lopende project in Musselkanaal thans genereert en het
groeiseizoen 2015 nuttig gebruiken om het groeiende enthousiasme voor deze duurzame
bodemverbeteraar aan kracht te laten winnen.
De huidige positieve resultaten bevestigd krijgen op praktijkschaal en bij meerdere
agrarische bedrijven voor kansrijke steenmeelproducten.
Bedrijven in de keten op praktijkschaal ervaring laten opdoen met de inzet van verschillende
producten om inzicht te krijgen in de prestaties van verschillende steenmeelproducten op de
Veenkoloniale bodems.
Werken aan coalitievorming onder stakeholders en bedrijven in de gehele keten met belang
bij deze ontwikkeling, met als doel een omvangrijker regionaal project in het kader van POP3
voor 2016 en volgende jaren.
De resultaten en de opgedane ervaringen in het voorliggende project inzetten bij de opzet en
uitwerking van het projectvoorstel in het kader van POP3.

Met het overbruggingsproject wordt op deze wijze maximaal rendement gehaald uit het driejarige
project ‘Steenmeel als duurzame bodemverbeteraar’.
Acht agrarische bedrijven hebben zich aangesloten bij het project. Het zijn zowel akkerbouw- als
melkveebedrijven. Een lijst met deelnemers aan het overbruggingsproject is opgenomen in
Bijlage 13.
1.2.3

Eén rapportage

In overleg met betrokken overheden is ervoor gekozen om de resultaten van de proeven in één
rapport op te nemen. Dit betreft de resultaten van:
1. de driejarige proef met Basa Box bij Fam. Schrör. Dit betreft de oorspronkelijke opzet van het
project ‘Steenmeel als duurzame bodemverbeteraar’ met Basa Box;
2. de resultaten met BIO·LIT op hetzelfde perceel gedurende dezelfde groeiseizoenen;
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3. het eenjarige overbruggingsproject bij acht deelnemende bedrijven met de inzet van BIO·LIT
en Actimin-BT.
Het project is financieel mogelijk gemaakt door de provincies Groningen en Drenthe en Agenda voor
de Veenkoloniën.

1.3

Publiciteit rond het project

1.3.1

Feestelijke opening

Op 3 dec 2012 is het project onder ruime belangstelling van de pers officieel geopend door
gedeputeerde Wiebe van der Ploeg van provincie Groningen. Naast de schrijvende pers was ook de
regionale televisie aanwezig bij de opening. Een rapportage van RTV-Noord met een interview met
Henk Schrör vindt u hier: http://bit.ly/1NmeUar. Bijlage 1 toont de poster die door Agenda voor de
Veenkoloniën is gemaakt voor deze gelegenheid.

Figuur 2 – Feestelijke opening project door gedeputeerde Van der Ploeg (foto prov. Groningen).

1.3.2

Dag van de Praktijk

In mei 2014 stond het project in de schijnwerpers op de Dag van de Praktijk. Op deze dag stond de
vraag ‘Wat is een mineraal in relatie tot duurzame bodemvruchtbaarheid?’ centraal. Deze vraag is
van belang omdat een bemestingsdeskundige, een bodemkundige en een geoloog deze anders zal
beantwoorden. Om die reden zal ook bodemvruchtbaarheid in verschillende vakgebieden een
andere benadering en praktische invulling krijgen. Dit heeft belangrijke consequenties met het oog
op duurzame bodemvruchtbaarheid.
De Dag van de Praktijk was zeer geslaagd. Ruim 50 personen gaven acte de présence in Musselkanaal
en hebben, afgemeten aan de levendige discussie in de aardappelschuur bij Fam. Schrör en tijdens
het veldbezoek, met veel interesse geluisterd.
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Figuur 3 – Dag van de Praktijk bij Fam Schrör, mei 2014.

De presentatie van Suiker Unie had als onderwerp het belang van de pH in de bodem en gaf een
doorkijk van de te verwachten ontwikkelingen volgens Suiker Unie. De presentatie van
BodemBergsma ging dieper in op de achtergronden en het belang van steenmeel en liet zien waarom
bij het gangbare onderzoek naar bodemvruchtbaarheid de achteruitgang van de bodemmineralen
niet kan worden onderkend. Voor landbouwkundige analyses worden lichte extractiemethoden
toegepast (bovenaan Tabel 3), terwijl voor inzicht in de bodemmineralen een totaaldestructie of
Röntgentechnieken nodig zijn (onderste twee methoden in Tabel 3).
Analysemethode
Water extractie
Zout extractie
Zure loging
XRF of ICP-MS
XRD

Geeft inzicht in
Elementen in oplossing in het bodemvocht
Elementen in oplossing en zwak gebonden aan het klei-humus complex
Elementen in oplossing en sterk gebonden aan het klei-humus complex
Totaal aan hoofd- en sporenelementen in de bodem in oplossing, gebonden aan
klei-humus complex en vastgelegd in bodemmineralen
Kristalstructuur van bodemmineralen en daarmee inzicht in de snelheid van
vrijkomen van hoofd- en sporenelementen als gevolg van biologische processen

Tabel 3 – Overzicht van analysemethoden bij bepaling van nutriënten en sporenelementen in grond en de bronnen die er
mee ontsloten worden.

De eerste resultaten (seizoen 2013) van de proef met steenmeel op het bedrijf van de familie Schrör
illustreerden dat een goed ontwikkelde bodembiologie van belang is voor een goede werking van
steenmeel. De bodem moet zich als het ware aanpassen aan dit ‘nieuwe’ voedsel. BodemBergsma
vergeleek dit met een vegetariër die na vele vleesloze jaren een forse biefstuk verorbert. Zijn darmen
zullen dat in eerste instantie niet aankunnen. Zo is het ook met steenmeel. De bodem moet er nog
aan wennen. Het vakblad Nieuwe Oogst, waarvan een journalist aanwezig was, verwoordde het
diezelfde dag op internet aldus: 'Bodem moet steenmeel leren eten'. Ook verschillende dagbladen in
de regio hebben aandacht aan de bijeenkomst besteed. Ter illustratie hiervan in Bijlage 2 een artikel
in Dagblad van het Noorden en via de link op de vorige pagina een uitzending van RTV-Noord.
Voor de meeste aanwezigen was de informatie over steenmeel en het niet kunnen onderkennen van
de minerale slijtage van de bodem met de gangbare analysemethoden, een eye opener die zeer werd
gewaardeerd.
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1.3.3

Aandacht in de pers

Met het beschikbaar komen van de resultaten in 2015 groeide ook de belangstelling vanuit de
vakpers. Op basis van een interview bij de familie Schrör in oktober 2015 is in de Veldpost een artikel
verschenen onder de kop ‘Steenmeel: snel betere opbrengst’. De bespreking van de ervaringen en de
resultaten met de deelnemers onderling op 19 januari 2016 gaf input voor een vervolgartikel dat 6
februari 2016 in de Veldpost is gepubliceerd. Tevens besteedde Akkerwijzer.nl aandacht aan de
resultaten met een bericht onder de kop ‘Meer sporenelementen in gewas na toedienen steenmeel‘.
Diverse sites hebben dit bericht overgenomen. De genoemde artikelen zijn opgenomen in Bijlage 3.
Tijdens een studiemiddag Steenmeel in Jipsinghuizen werden de eerste resultaten van demo’s op
acht boerderijen gepresenteerd voor geïnteresseerden en werd de eerste aanzet gegeven tot een
Steenmeelacademie waarvan een meerjarig steenmeelproject een belangrijk onderdeel is (zie ook
par. 1.4.2). In het digitale Streekblad verscheen hierover een bericht met de titel ‘Draagvlak voor
doorontwikkeling steenmeel’, zie: https://shar.es/1CnIgr
1.3.4

Projectfilm

In de afrondende fase van het project is een film gemaakt met als doel om de resultaten van het
project voor een breed publiek toegankelijk te maken en om deelnemers aan het woord te laten over
hun ervaringen. De film laat zien dat de belangstelling voor het toepassen van steenmeel bij
deelnemers groeit en dit is een belangrijk signaal voor potentiële gebruikers.
Voor consumenten en iedereen met belangstelling voor de volksgezondheid, is het nuttig dat de film
laat zien dat het gehalte aan nutriënten en sporenelementen van geoogste gewassen bij gebruik van
steenmeel toeneemt. Daarmee levert steenmeel een positieve bijdrage aan de voedingswaarde van
veevoer en naar verwachting op termijn aan de voedselkwaliteit voor de mens.

Figuur 4 – Filmopnamen voor de projectfilm bij Fam. Schrör en Fam. Zuidema.

De film is te vinden via de volgende link: http://www.steenmeel.info/veenkolonien/
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1.4

Vervolg steenmeelontwikkeling

1.4.1

Afsluiting project

Ter afsluiting van het overbruggingsproject is in samenwerking met Gebr. Eckhardt op 2 februari
2016 een studiemiddag georganiseerd met als titel ‘Een betere bodemvruchtbaarheid door
steenmeel!’ Tijdens deze zeer geslaagde middag met circa 50 deelnemers werden twee lezingen
gegeven, ‘De bodem als voorbeeld van een gezond leven’ door microbioloog Dave Rensman en ‘Wat
is steenmeel?’ door biogeoloog Gino Smeulders. Tot slot werd door de projectorganisatie toegelicht
wat de ideeën zijn voor het vervolg en was er gelegenheid voor aanwezigen om in te tekenen als
geïnteresseerde. Daarmee werd de eerste aanzet gegeven tot een Steenmeelacademie (zie hierna).

Figuur 5 – Ruim 50 geïnteresseerden kwamen af op de studiemiddag Steenmeel die in samenwerking met Gebr. Eckhardt
uit Jipsinghuizen werd georganiseerd.

Een impressie van deze middag leest u hier: https://shar.es/1CnIgr
1.4.2

Steenmeelacademie

Gemotiveerd door de wens van de huidige deelnemers om door te gaan en meer ervaring op te doen
met steenmeel hebben de projecttrekkers na de geslaagde bijeenkomst op 2 februari in Jipsinghuizen
de eerste aanzet gegeven tot een Steenmeelacademie, waarvan een meerjarig steenmeelproject een
belangrijk onderdeel is. Dit initiatief zal in samenwerking met ketenpartijen en zo mogelijk met
onderdelen van Wageningen UR Praktijkonderzoek Plant & Omgeving; Akkerbouw, Groene ruimte en
Vollegrondsgroenten (WUR-PPO) nader worden ingevuld en in de loop van de tijd concreet handen
en voeten krijgen.
Activiteiten die initiatiefnemers voorzien binnen de Steenmeelacademie zijn bijvoorbeeld:
•

•
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Langjarige steenmeelprojecten op praktijkschaal bij agrarische ondernemers in Groningen,
Drenthe en Friesland en het uitvoeren van metingen van opbrengst en kwaliteit van de
oogst.
Metingen van de microbiologie in verschillende bodems/omstandigheden bij een aantal
deelnemende bedrijven met het doel praktijkervaring op te doen hoe de functie van de
microbiologie kan worden versterkt en wat de bijdrage van de microbiologie is in de
nutriëntenvoorziening van het gewas.

•

•

•
•
•

Opbrengstmetingen uitgevoerd door WUR-PPO op enkele bedrijven van huidige deelnemers
met het doel de acceptatie van de resultaten en het draagvlak voor toepassing in de sector te
vergroten.
Financiële onderbouwing van de steenmeeltoepassing op bedrijfs- en op regionaal niveau.
Dit is van belang omdat steenmeel een breed werkende bodemverbeteraar en meststof
ineen is en daarmee voor de gebruiker moeilijk op waarde te schatten.
Opzetten studiegroepen van geïnteresseerde agrarische ondernemers voor
kennisuitwisseling.
Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten.
Verzorgen publicaties e.d.

Wat uiteindelijk mogelijk wordt is afhankelijk van de financiering die voor de genoemde activiteiten
beschikbaar komt. Vooralsnog nemen de initiatiefnemers aan dat financiering uit verschillende
bronnen kan komen. Zoals een ingewijde zei: ”Geld is er genoeg maar het is erg moeilijk om eraan te
komen.”
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2

3-Jarig proefproject

2.1

Opzet en uitvoering

Voor uitvoering van het driejarig proefproject heeft familie Schrör een huiskavel van 12,6 ha
beschikbaar gesteld met het volgende bouwplan:
•
•
•

2013 bieten
2014 zetmeelaardappelen
2015 wintertarwe

De bodem van het perceel bestaat uit zand. Op geringe diepte zijn lokaal veenresten aanwezig. Op
basis van een bodemscan is gezocht naar een zo gelijk mogelijke uitgangssituatie voor de proef wat
betreft bodemsamenstelling. Deze bodemscan is uitgevoerd door The Soil Company op basis van het
meten van de passieve gammastraling van de bodem. Dit levert vlakdekkende nuclidekaarten op
(Figuur 6) op basis waarvan kaarten gemaakt kunnen worden voor verschillende fysische en
chemische bodemeigenschappen (Bijlage 4). Op basis van deze kaarten is een zo homogeen mogelijk
deel van het perceel gekozen voor de proef. Dit is de reden dat de proef verder achteraan op het
perceel ligt. Vooraan op het perceel is het perceel lokaal namelijk meer venig.

Figuur 6 – De nuclidekaarten van de bodemscan die door The Soil Company is uitgevoerd om een zo homogeen mogelijk
deel van het perceel te selecteren voor de proefstroken.

In het kader van het project ‘Steenmeel als duurzame Bodemverbeteraar’ is gekozen voor Basa Box,
een steenmeelproduct dat Agriton voor deze proef beschikbaar heeft gesteld. Los van dit project is
aansluitend op hetzelfde perceel BIO·LIT opgebracht; een steenmeelproduct van Poortershaven. Wat
betreft BIO·LIT dient opgemerkt te worden dat de wisselende samenstelling ervan aanleiding kan
geven voor afwijkende resultaten in vergelijking met de resultaten behaald in deze proef.
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Figuur 7 - Betrokkenen bij het 3-jarig project. Van links naar recht Henk Schrör, Gino Smeulders (de Biogeoloog), Theo en
José Schrör, Bert Carpay (Carpay Advies). Familie Schrör neemt tevens met een ander perceel deel aan het 1-jarige
overbruggingsproject.

2.1.1

Proefvakindeling en monsternummering

In het uitgekozen deel van het perceel zijn proefvakken uitgezet. Het proefvak waar Basa Box is
toegepast bestaat uit 12 stroken van 9 x 70 m. De stroken binnen dit proefvak hebben afwisselend
10 ton, 5 ton of geen steenmeel gehad. Naast dit proefvak ligt de proef met BIO·LIT, die bestaat uit
4 stroken van elk 9 x 35 m, waar 5 en 10 ton is toegepast. Het wel of niet toedienen van steenmeel is
het enige verschil tussen de stroken; gedurende de proef zijn alle bewerkingen en gebruikte
meststoffen en middelen identiek geweest.
De ligging van de stroken ten opzichte van elkaar en de strooknummers zijn weergegeven op de
tekening in Bijlage 4. De nummering van monsters die in dit document besproken worden stemmen
steeds overeen met de strooknummers plus een volgnummer i.v.m. het nemen van meerdere
monsters per strook.
2.1.2

Nulmeting bodem

Voor het vaststellen van de nulsituatie van de bodem is voor de stroken 1 tot en met 12 van elke
proefstrook een mengmonsters van de toplaag van 0 – 10 cm-mv genomen. Bij de kortere stroken
met BIO·LIT zijn mengmonsters samengesteld van de stroken waar een dosering van 5 ton/ha is
aangebracht (monster 13) en van de stroken waar 10 ton/ha is aangebracht (monster 14 bij de
nulmeting en monster 15 bij de eindmeting).
Alle monsters zijn geanalyseerd middels ‘Bodem-grond analyse pakket 2 – Bodemvruchtbaarheid en
bemesting’ van Koch Eurolab. Dit pakket omvat pH, calciumreserve, organische stof,
zuurstofbeschikbaarheid en de bepaling van de beschikbare en totale hoeveelheid nutriënten en
sporenelementen. Ook worden er een aantal parameters gemeten die maatgevend zijn voor de
biologische activiteit van de bodem. Dit betreft de activiteit van gisten, schimmels, aerobe, anaerobe
en sulfidevormende bacteriën.
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De certificaten van de analyses zijn opgenomen in Bijlage 5. Voor een bespreking van de resultaten
wordt verwezen naar paragraaf 2.5, waar een vergelijking wordt gemaakt tussen de nulsituatie en de
eindsituatie.

2.2

Resultaten bieten (2013)

2.2.1

Monstername en analyses

Monstername heeft begin november 2013 plaatsgevonden conform de met Suiker Unie afgestemde
monstermethode (zie Figuur 8). Door Suiker Unie zijn tevens monsterzakken beschikbaar gesteld en
is een instructie voor de wijze van monstername verzorgd.

Figuur 8 – Opzet monstername bieten. Links: elke blauwe rechthoek is een monsterlocatie. Op deze locaties is
bemonsterd volgens het patroon dat rechts is weergegeven.

De monsters zijn door Suiker Unie opgehaald. In hun laboratorium is het gewicht bepaald en zijn de
bieten geanalyseerd volgens de standaardmethode van Suiker Unie. Hieruit volgen het nettogewicht,
de suikergehalten en enkele parameters die gerelateerd zijn aan de winbaarheid van de suiker. De
resultaten van de analyse door Suiker Unie zijn opgenomen in Bijlage 6. Tevens is op elke
monsterlocatie een mengmonster verzameld van de bieten die direct naast de rooilijnen van 4 m
lengte stonden. Deze monsters zijn aangeboden aan BLGG AgroXpertus voor analyse van nutriënten
en sporenelementen.
2.2.2

Bespreking resultaten

De analyseresultaten wijken dusdanig eenduidig af van de referenties dat er duidelijk sprake is van
een effect van steenmeeltoediening. Dat dit niet alleen een pH effect is, is te zien aan het feit dat ook
een niet pH gevoelig nutriënt zoals Na in de trend meedoet. Ook lijkt er geen verstoring van de
nutriëntenbalans te hebben plaatsgevonden. Het lijkt erop dat de suikerbiet gewoon minder voedsel
tot zijn beschikking had (behalve K). Dit is mogelijk indien in de bodem zelf concurrentie heeft
plaatsgevonden tussen de suikerbiet enerzijds en toename van het bodemleven anderzijds,
resulterend in een lageren netto-opbrengst en totale suikeropbrengst in de objecten met steenmeel.
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Positieve elementen die opvielen zijn: afname schadelijk stikstof; toename van de winbaarheid van
suiker; toename gehalte droge stof (Figuur 9).

Figuur 9 – Door Suiker Unie bepaalde parameters samengevat per behandeling. Links: het gehalte schadelijke stikstof
welke de winbaarheid van de suiker verlaagt. Midden: de winbaarheid in %. Rechts: het gehalte droge stof.

2.3

Resultaten zetmeelaardappel (2014)

2.3.1

Monstername en analyses

De monstername heeft begin oktober 2014 plaats gevonden en is uitgevoerd conform instructies van
AVEBE. Per object zijn 4 rijen van 3 meter gerooid. AVEBE heeft monsterzakken beschikbaar gesteld
en de gebruikelijke analyses uitgevoerd in het eigen laboratorium.
Tevens zijn monsters genomen voor de analyse van nutriënten en sporenelementen in de droge stof.
Bij het gereed maken van de monsters vooraf aan verzending naar het laboratorium viel het op dat
het voorkomen van schurft op de stroken met steenmeel zichtbaar lager was. De foto’s op de
volgende pagina met minst en meest aangetaste monster per behandeling illustreren dit.
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Referentie

Basa Box 5 ton/ha

Basa Box 10 ton/ha

BIO·LIT 5 ton/ha

BIO·LIT 10 ton/ha

Figuur 10 – Illustratie van geringere aantasting door schurft op de stroken met steenmeel ten opzichte van de stroken
waar geen steenmeel is aangebracht. Voor elke behandeling zijn steeds aan de linkerzijde de minst aangetaste
aardappels weergegeven en aan de rechterzijde de meest aangetaste aardappelen.
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2.3.2

Opbrengstbepalingen

De resultaten van de metingen door AVEBE zijn weergegeven in Bijlage 8. In de navolgende figuren
zijn de metingen uitgewerkt en is voor elke behandeling weergegeven wat de resultaten zijn.
Veldgewicht+ton/ha+
75.0$
70.0$
65.0$
60.0$
55.0$
50.0$
45.0$
40.0$
35.0$
30.0$
Blanco$

5$ton$Basa$Box$

10$ton$Basa$Box$

5$ton$BIO5LIT$

10$ton$BIO5LIT$

Figuur 11 – De opbrengst per hectare, door AVEBE bepaald op basis van het bruto gewicht van de aardappelmonsters. De
zwarte verticale lijnen geven de standaardafwijking weer.

Zetmeelgehalte)(%))
25.0%
24.0%
23.0%
22.0%
21.0%
20.0%
19.0%
18.0%
17.0%
16.0%
15.0%
Blanco%

5%ton%Basa%Box%

10%ton%Basa%Box%

5%ton%BIO8LIT%

10%ton%BIO8LIT%

Figuur 12 - Het zetmeelgehalte van de aardappelen. De foutbalkjes geven de standaardafwijking weer. De zwarte
verticale lijnen geven de standaardafwijking weer.
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5$ton$BIO7LIT$
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Figuur 13 – De hoeveelheid zetmeel die een hectare opbrengt. Door AVEBE berekend op basis van de bruto
veldgewichten en de zetmeelgehalten. De zwarte verticale lijnen geven de standaardafwijking weer.

De bruto-opbrengst was met Basa Box bij beide doseringen ca. 3 % lager. De meeropbrengst met
BIO·LIT was circa 13 % met beide doseringen. De zetmeelgehalten lijken wel iets lager te zijn met
BIO·LIT (circa 4 %). Bij de Basa Box is het zetmeelgehalte gemiddeld mogelijk iets hoger dan het
zetmeelgehalte van de onbehandelde aardappelen, maar door grotere variatie tussen monsters is
hierover geen duidelijke uitspraak te doen. Aanvullende proefnemingen zijn nodig om hier statistisch
verantwoorde uitspraken over te doen. Deze zijn niet voorzien in het kader van dit project.
Het nettoresultaat is dat de zetmeelopbrengst met Basa Box licht lager is (gemiddeld circa 3 %). De
zetmeelopbrengst is bij 5 ton BIO·LIT 7 % hoger en bij 10 ton BIO·LIT 8 % hoger dan de referentie.
2.3.2

Nutriënten en sporenelementen

De resultaten van de metingen door Laboratorium Zeeuws-Vlaanderen zijn weergegeven in Bijlage 9.
In de navolgende figuren is de levering van nutriënten en sporenelementen bij de verschillende
typen steenmeel vergeleken met de referentiestroken. Voor borium, molybdeen, ijzer en aluminium
is geen verschil aangegeven omdat alle of nagenoeg alle gehalten onder de detectielimiet liggen.
Zie ook Hoofdstuk 4 ‘Waarnemingen en aanbevelingen’ voor een generieke toelichting op de
gemeten gehalten.
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Basa Box - Toename nutriëntlevering aardappelen
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BIO·LIT - Toename nutriëntlevering aardappelen
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Figuur 14 – Het verschil in nutriënten en sporenelementen dat per hectare geleverd wordt met en zonder Basa Box
respectievelijk BIO·LIT. De percentages boven de balken geven de toename weer ten opzichte van de referentie.

Bij de behandeling met Basa Box is de totale levering van nutriënten en sporenelementen over
nagenoeg de gehele linie iets lager dan bij de referentie. Dit kan vooral teruggeleid worden tot de
circa 3 % lagere opbrengst. Bij mangaan, silicium en zink is de lagere levering voor een deel terug te
voeren op lagere gehalten in de aardappels.
De behandeling met BIO·LIT laat een veel hogere levering van fosfor en stikstof zien. Ook de levering
van kalium, magnesium, zwavel, koper, mangaan, en zink zijn iets verhoogd. Bij natrium is er sprake
van een duidelijke afname.

2.4

Resultaten wintertarwe (2015)

2.4.1

Monstername en analyses

De monstername heeft op 31 juli 2015 plaats gevonden. Per object is op twee plaatsen de opbrengst
bepaald op basis van aargewichten en uitstoeling. De eiwit- en zetmeelgehalten van de graankorrels
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zijn bepaald door Mulder Granen Musselkanaal bv (Bijlage 10). Daarnaast zijn de gehalten nutriënten
en sporenelementen in de aren gemeten door Eurofins ALTIC B.V. (Bijlage 11).
2.4.2

Opbrengstbepalingen

De totale opbrengst en de eiwitopbrengst van de wintertarwe zijn weergegeven in Figuur 15. De
opbrengsten in tonnen tarwe per hectare zijn bij alle steenmeelbehandelingen hoger dan bij de
referentie. Bij Basa Box zijn de tonnages 6 tot 10 % hoger en bij BIO·LIT 12 tot 13 % hoger.
Tegelijkertijd stijgen de eiwitgehalten bij Basa Box met 1 tot 4 % en bij BIO·LIT 4 tot 7 %. Dit leidt bij
de behandeling met Basa Box tot een eiwitopbrengst die 7 tot 14 % hoger is dan de referentie. Bij de
behandeling met BIO·LIT is de eiwitopbrengst 17 tot 19 % hoger dan de referentie.
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Figuur 15 – De opbrengsten van de wintertarwe per hectare en de eiwitgehalten. De witte cijfers in de balken geven de
opbrengst in ton/ha weer. De percentages boven de balken geven de meeropbrengst weer ten opzichte van de
referentie. De percentages bij de groene lijn geven het verschil in eiwitgehalte weer ten opzichte van de referentie.

2.4.3

Nutriënten en sporenelementen

De resultaten van de metingen door Eurofins ALTIC B.V. zijn weergegeven in Bijlage 11. In de
navolgende figuren is de levering van nutriënten en sporenelementen bij de verschillende typen
steenmeel vergeleken met de referentiestroken.
Zie ook Hoofdstuk 4 ‘Waarnemingen en aanbevelingen’ voor een generieke toelichting op de
gemeten gehalten.
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Basa Box - Toename nutriëntlevering wintertarwe
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BIO·LIT - Toename nutriëntlevering wintertarwe
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Figuur 16 – Het verschil in nutriënten en sporenelementen dat per hectare geleverd wordt met en zonder Basa Box
respectievelijk BIO·LIT.

De behandeling met Basa Box laat een veel hogere levering van calcium, silicium en ijzer zien. Ook bij
de levering van zink en stikstof is er sprake van een duidelijke toename. De overige elementen en
sporenelementen laten een kleine toename zien. Mangaan is het enige element waarbij er sprake is
van een geringe afname.
De behandeling met BIO·LIT laat een veel hogere levering van kalium, magnesium, zwavel, koper,
molybdeen, stikstof en fosfor zien. Ook de levering van zink is iets verhoogd. Bij mangaan is er sprake
van een duidelijke afname, terwijl de levering van calcium, ijzer en silicium iets lager is. Bij koper zijn
de waarden bij de referentie en de behandeling met Basa Box, in tegenstelling met de behandeling
met BIO·LIT, veelal onder de detectielimiet. De toename van de beschikbaarheid van koper bij
behandeling met BIO·LIT is daarom wellicht nog groter; het is immers niet bekend hoe ver de
waarden onder de detectielimiet liggen bij de referentie.
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Naast de in Figuur 16 weergegeven stoffen zijn ook de gehalten natrium en borium gemeten. Het
gehalte van deze stoffen lag over het algemeen echter onder de detectielimieten van het
laboratorium. Dit geldt zowel voor het onbehandelde als behandelde graan. Met betrekking tot deze
stoffen is het daarom niet mogelijk een conclusie te trekken.

2.5

Eindsituatie bodem

Voor het vaststellen van de eindsituatie van de bodem is de bodem bemonsterd en geanalyseerd op
dezelfde wijze als bij de nulmeting die drie jaar eerder werd uitgevoerd. Dit wil zeggen dat voor de
stroken 1 tot en met 12 van elke proefstrook een mengmonsters van de toplaag van 0 - 10 cm-mv is
genomen. Bij de kortere stroken met BIO·LIT zijn mengmonsters samengesteld van de stroken waar
een dosering van 5 ton/ha is aangebracht (monster 13) en van de stroken waar 10 ton/ha is
aangebracht (monster 14 bij de nulmeting en 15 bij de eindmeting).
Alle monsters zijn geanalyseerd middels ‘Bodem-grond analyse pakket 2 – Bodemvruchtbaarheid en
bemesting’ van Koch Eurolab. Dit analysepakket omvat pH, calciumreserve, organische stof,
zuurstofbeschikbaarheid en de bepaling van de beschikbare en uitwisselbare hoeveelheid nutriënten
en sporenelementen. Ook zijn bij Koch Eurolab parameters gemeten die maatgevend zijn voor de
biologische activiteit van de bodem. Dit betreft de activiteit van gisten, schimmels, aerobe, anaerobe
en sulfidevormende bacteriën. De analysecertificaten van de eindsituatie zijn opgenomen in
Bijlage 12.
2.5.1

Verschil tussen nulsituatie en eindsituatie

Uit de laboratoriumanalyses van Koch Eurolab blijkt dat er systematische verschillen zijn tussen de
gehalten nutriënten en sporenelementen in de grondmonsters met en zonder steenmeel. Voor
biologische parameters, pH, organische stof en zuurstofbeschikbaarheid zijn geen systematische
verschillen tussen de behandelingen vastgesteld.
In de grafieken in deze paragraaf is de nulsituatie vergeleken met de eindsituatie voor de nutriënten
en sporenelementen. De grafieken geven voor de verschillende behandelingen een gemiddelde
waarde voor het betreffende nutriënt of sporenelement weer in de eindsituatie. Met percentages is
in de grafieken weergegeven hoe de eindsituaties afwijken ten opzichte van de nulsituatie. Voor het
gesteentemeel Basa Box zijn de gemeten waarden voor de behandelingen met 5 en met 10 ton/ha
afzonderlijk weergegeven. Voor BIO·LIT is deze uitsplitsing niet gemaakt omdat er minder metingen
beschikbaar zijn voor deze proefstroken.
Hoofdnutriënten
Figuur 17 geeft voor de nutriënten fosfor, kalium, calcium, magnesium, natrium en zwavel weer hoe
de gehalten in de bouwvoor ontwikkeld zijn tussen de nulsituatie vóór het eenmalig aanbrengen van
steenmeel en de eindsituatie drie jaar later. Indien het laboratorium voor het betreffende nutriënt
een uitsplitsing heeft gemaakt naar de opneembare hoeveelheid, gebonden aan het klei-humuscomplex (uitwisselbaar) en de voorraad, zijn deze verschillende bronnen ook in de grafieken
weergegeven.
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Figuur 17 – Het verschil drie jaar na éénmalig opbrengen steenmeel tussen de nutriëntstatus van de grond in de
nulsituatie en de eindsituatie voor de nutriënten fosfor, kalium, calcium, magnesium, natrium en zwavel. De grafieken
geven voor de verschillende behandelingen een gemiddelde waarde voor het betreffende nutriënt in de eindsituatie. De
percentages geven weer hoe de eindsituatie afwijkt ten opzichte van de nulsituatie.
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De voorraad fosfor is op de stroken met steenmeel circa 20 % (BIO·LIT en lage dosering Basa Box) tot
30 % (hoge dosering Basa Box) gestegen ten opzichte van 10 % bij de referentie. De stijging kan met
name worden toegeschreven aan een grotere voorraad van fosfor in minerale vorm (anorganisch
fosfor). Bij BIO·LIT is ook de beschikbaarheid van fosfor groter dan bij de referentie.
De voorraad kalium is bij beide steenmelen sterk gestegen ten opzichte van de referentie. Ook hierbij
is zichtbaar dat een hogere dosering tot een groter effect leidt en dat BIO·LIT de snellere bron is voor
dit nutriënt. In het opneembare deel is eenzelfde effect zichtbaar.
De calciumreserve bij Basa Box vertoont eenzelfde licht negatieve trend als de referentie. Hierbij is
het wel van belang op te merken dat de calciumlevering aan het graan in het afgelopen seizoen
hoger was dan bij de referentie. Bij de behandeling met BIO·LIT is de calciumreserve op peil
gebleven.
De hoeveelheid uitwisselbaar magnesium is bij de steenmeelbehandelingen veel groter dan bij de de
referentie. Bij de referentie is er vrijwel geen uitwisselbaar magnesium meer aanwezig. Met
steenmeel is de voorraad uitwisselbaar magnesium 6 tot 9 keer groter. Hoewel deze uitslag extreem
lijkt, wordt zij niet veroorzaakt door uitbijters in de dataset: de hoeveelheid uitwisselbaar magnesium
is op alle referentiestroken zo laag, terwijl ze op alle steenmeelstroken ruim hoger is dan de
referentie.
De natriumvoorraad was bij de nulmeting relatief laag ten opzichte van de referentie bij de
behandelingen met 10 ton/ha Basa Box en nog lager bij de behandelingen met BIO·LIT. Deze
voorraad is nu aangevuld tot ongeveer hetzelfde niveau of iets hoger dan de referentie (Basa Box
+27 % en BIO·LIT +50 %).
Voor zwavel is geen verschil waargenomen met betrekking tot de uitwisselbare voorraad. De
opneembare hoeveelheid zwavel blijkt echter minder gedaald te zijn met steenmeel dan bij de
referentie.
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de nutriëntenhalten op de steenmeelstroken over het
algemeen relatief gestegen zijn ten opzichte van de referentiestroken. Dit geldt zowel voor de
uitwisselbare voorraad als voor het opneembare deel. Bij een hogere dosering van Basa Box blijkt de
nutriëntlevering relatief sneller te zijn. Uit de analyses blijkt dat uit BIO·LIT sneller/meer nutriënten
beschikbaar komen dan uit Basa Box. De verhoudingen en relatieve snelheid waarmee de nutriënten
worden geleverd stemt overeen met de verwachting op basis van mineralogie en in laboratoria
vastgestelde leveringssnelheid op basis van extractieproeven (zie de steenmeellijst in Bijlage 19).
Sporenelementen
Figuur 18 geeft voor de gemeten sporenelementen weer hoe de gehalten in de bouwvoor ontwikkeld
zijn tussen de nulsituatie, vóór het eenmalig aanbrengen van steenmeel en de eindsituatie drie jaar
later. Indien het laboratorium voor het betreffende nutriënt een uitsplitsing heeft gemaakt naar de
opneembare hoeveelheid en de hoeveelheid die is gebonden aan het klei-humus-complex
(uitwisselbaar) zijn deze verschillende bronnen ook in de grafieken weergegeven.
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Figuur 18 – Het verschil drie jaar na éénmalig opbrengen steenmeel tussen de hoeveelheid sporenelementen in de
bouwvoor in de nulsituatie en de eindsituatie. De grafieken geven voor de verschillende behandelingen een gemiddelde
waarde voor het betreffende nutriënt in de eindsituatie. De percentages geven weer hoe de eindsituatie afwijkt ten
opzichte van de nulsituatie.

Voor het element borium is de ontwikkeling op de stroken met Basa Box vergelijkbaar met de
referentie. Op de stroken met BIO·LIT waren de gehalten borium in de nulsituatie relatief laag. Deze
zijn sterk gestegen en liggen nu op hetzelfde niveau als bij de andere proefstroken.
De kobaltgehalten zijn met steenmeel licht gestegen ten opzichte van de referentie. Het gemiddelde
van de stroken met 5 ton Basa Box ligt erg hoog. Er werd echter op meerdere stroken erg hoge
gehalten gemeten. Het algemene beeld is dat de steenmelen bijdragen aan de kobaltlevering. De
mate waarin ze bijdragen is niet precies aan te geven door het gedrag van kobalt in de bodem. De
distributie in de bodem is vanwege de affiniteit voor ijzer- en mangaanhydroxiden over het algemeen
namelijk niet homogeen.
Uitwisselbaar koper stijgt met 10 ton/ha Basa Box en nog sterker met BIO·LIT, terwijl deze bij de
referentie nagenoeg gelijk blijft. De opneembare hoeveelheid is aanzienlijk gestegen bij de referentie
en gedaald bij Basa Box. In de uitgangssituatie was het gehalte bij de referentie echter relatief laag.
Opvallend is wel de zeer sterke stijging bij BIO·LIT. Hier was het gehalte in de nulsituatie het laagste
van alle behandelingen maar nu het hoogste. Deels zal dit een effect toe te schrijven zijn aan de
uitgangssituatie maar waarschijnlijk speelt ook nalevering uit de relatief grote voorraad uitwisselbaar
koper een rol.
Er is op de stroken met steenmeel relatief meer opneembaar silicium aanwezig ten opzichte van de
referentie. Uitwisselbaar silicium is bij Basa Box iets lager en bij BIO·LIT duidelijk hoger dan bij de
referentie. Bij de beoordeling van de gehalten in de bodem moet er rekening mee worden gehouden
dat Basa Box in het seizoen voorafgaand aan de eindmeting relatief veel silicium heeft geleverd aan
het gewas.
Bij zink zijn er slechts kleine verschillen in de huidige situatie tussen de verschillende behandelingen.
Ten opzichte van de nulsituatie is het uitwisselbare gehalte zink licht gestegen bij de behandeling
met BIO·LIT. Opneembare gehalten zijn juist iets hoger en ook licht gestegen bij de referentie. Bij
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BIO·LIT is uitwisselbaar zink sterker gestegen dan bij de andere behandelingen, ondanks hogere
levering aan het gewas en een lagere hoeveelheid uitwisselbaar zink in de uitgangssituatie.
Uitwisselbaar molybdeen is licht gestegen bij de behandelingen met Basa Box. Bij de referentie en bij
BIO·LIT is er een sterke stijging. De lichte dalingen bij de behandelingen met Basa Box worden bij
beide doseringen echter veroorzaakt door één monster met aanzienlijk lagere waarden. Als deze niet
worden meegenomen dan zijn de gemeten concentraties bij alle behandelingen nagenoeg gelijk.
De hoeveelheid uitwisselbaar mangaan is bij BIO·LIT vrij sterk gestegen ten opzichte van de andere
behandelingen. Wat betreft het opneembare deel zijn de veranderingen moeilijker te duiden. Bij
opneembaar mangaan zijn er bij alle behandelingen namelijk vrij grote verschillen tussen de
monsters van verschillende stroken.
2.5.2

Discussie

Over het algemeen ontstaat het beeld dat de nutriëntgehalten op de steenmeelstroken na drie jaar
relatief gestegen zijn ten opzichte van de referentiestroken. Dit terwijl tijdens de proef op deze
stroken ook al extra nutriënten en sporenelementen werden geleverd aan het gewas.
Er zijn enkele uitzonderingen op dit algemene beeld, die bij nadere beschouwing veelal echter logisch
te verklaren zijn. Wordt bijvoorbeeld gekeken naar de uitwisselbare voorraad silicium en calcium bij
Basa Box of naar zwavel bij BIO·LIT, dan lijkt het verschil ten opzichte van de referentie nihil of zelfs
negatief. Hierbij moet echter in aanmerking worden genomen dat door het gewas dat in het laatste
jaar werd geteeld meer van deze nutriënten aan de bodem werden onttrokken dan bij de referentie.
Door verdere verwering van het nog in de bodem aanwezige steenmeel, die in de bodemanalyses
niet zichtbaar is omdat relatief lichte extractiemethoden worden gebruikt, zal de uitwisselbare
voorraad op het klei-humus-complex en het beschikbare deel automatisch weer aangevuld worden.
Een ander aspect dat soms de interpretatie bemoeilijkt is het complexe gedrag van sommige
nutriënten. Dit speelt bijvoorbeeld bij molybdeen, dat gemakkelijk complexen vormt met organische
stof, calciumcarbonaat en verschillende kationen waaronder Pb2+, Cu2+, Zn2+, Mn2+, and Ca2+.
Daarnaast kan het gebonden worden aan hydroxides van ijzer, aluminium en mangaan. Al deze
reacties zijn afhankelijk van pH- en redoxcondities in de bodem, waardoor het netto-resultaat van
verwering en transport voor molybdeen moeilijk voorspelbaar en meetbaar is.
De hogere nutriëntlevering geldt zowel voor de uitwisselbare voorraad als voor het opneembare
deel. Bij een hogere dosering van Basa Box blijkt de nutriëntlevering relatief sneller te zijn. Uit de
analyses blijkt dat uit BIO·LIT sneller/meer nutriënten beschikbaar komen dan uit Basa Box. De
verhoudingen en relatieve snelheid waarmee de nutriënten worden geleverd stemt overeen met de
verwachting op basis van mineralogie en in laboratoria vastgestelde leveringssnelheid op basis van
extractieproeven (zie de steenmeellijst in Bijlage 19).
Daarnaast speelt nog het volgende. Uit een analyse van de nulsituatie blijkt dat de percelen met
steenmeel vooraf een kleine achterstand hadden m.b.t. beschikbaarheid van kalium. Dit speelde het
sterkst bij de stroken met BIO·LIT. Daarnaast waren op de stroken met BIO·LIT de voorraden
uitwisselbaar natrium en borium erg laag. Kalium en natrium zijn belangrijke hoofdnutriënten voor
suikerbieten en borium een belangrijk sporenelement. Borium stimuleert de groei, beïnvloedt het
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suikertransport, de eiwitaanmaak en nutriëntopname. Daarnaast waren bij de stroken met BIO·LIT de
gehalten silicium, koper en zink in de uitgangssituatie relatief laag. Mogelijk speelden de relatief lage
gehalten nutriënten en sporenelementen, naast een concurrentie met bodemleven, een rol bij de
resultaten die in het eerste jaar met bieten werden gerealiseerd.

2.6

CO2-vastlegging

In deze paragraaf komt de vastlegging van CO2 aan bod van de steenmeelproducten
(silicaatgesteenten) die in de periode 2013-2016 door de deelnemers van zowel de 3-jarige proef als
het overbruggingsproject (zie Hoofdstuk 3) zijn toegepast, alsmede door derde agrariërs in het eerste
kwartaal van 2016 is aangeschaft bij het betrokken fouragebedrijf als gevolg van de PR die is
gegenereerd door het project.
2.6.1

Verwering van silicaatgesteenten

Verwering van silicaatgesteenten is een natuurlijk proces dat de aarde gebruikt om CO2concentraties in de atmosfeer te verlagen. Met als voorbeeld anorthiet, een veldspaatmineraal,
werkt dit proces als volgt. Het silicaatmineraal in de bodem komt in aanraking met het bodemvocht.
Het bodemvocht bevat water (H2O) en kooldioxide (CO2) uit de atmosfeer. Deze stoffen zijn
weergegeven aan de linkerkant van de onderstaande reactievergelijking.

CaAl2Si2O8(va) + 3H2O(vl) + 2CO2( g) ↓⇒ Ca 2+ (vl) + Al2Si2O5 (OH)4(va) + 2HCO3−(vl)
Anorthiet

Kation

Kaoliniet

Bicarbonaat

Uit de oplossingsproducten die ontstaan, wordt een nieuw mineraal gevormd (kaoliniet), komt er een
kation (Ca2+) beschikbaar en wordt CO2 vastgelegd in de vloeistoffase in de vorm van bicarbonaat
(HCO3-). Deze reactieproducten zijn weergegeven aan de rechterkant van de reactievergelijking. Deze
vorm van vastlegging is tijdelijk. Wat maakt dat silicaten CO2 effectief vastleggen is de volgende stap
in de koolstofcyclus. Deze stap houdt in dat bicarbonaat neerslaat met het Ca2+-kation (zie
onderstaande reactievergelijking) en calciumcarbonaat (CaCO3 ofwel kalk) vormt.

Ca 2 + ( vl ) + 2 HCO3− ( vl ) ⇒ CaCO3( va ) + H 2O( vl ) + CO2( g ) ↑
2.6.2

Berekening potentiële minerale vastlegging CO2

De potentie voor CO2-vastlegging van elk gesteente wordt geochemisch berekend. Dit wordt gedaan
door de molpercentages van de aan silicaten gebonden kationen die de alkaliniteit van de bodem
verhogen bij elkaar op te tellen. Deze kationen zijn Ca+2, Mg+2, K+ en Na+ en worden weergegeven in
de chemische analyses als CaO, MgO, K2O en Na2O. Op basis van de molpercentages van deze
elementen in een gesteente wordt bepaald hoeveel CO2 het gesteente kan vastleggen.
Element
CaO
MgO
K2O
Na2O
CO2 (Z)

Molgewicht (X)
Ca (40,8) + O (16) = 56,08
Mg (24) + O (16) = 40
2ˣK (39,09) + O (16) = 94,18
2ˣNa (23) + O (16) = 62
C (12) + 2ˣO (16) = 44

Percentage in (Y)
Actimin-BT
Basa Box
BIO·LIT
9,1
3,6
0,0
4,5
9,1
2,2
2,3
0,8
2,2
3,7
2,3
2,8

CO2-vastleggend vermogen = (Y/X)ˣZ
Actimin-BT
Basa Box
BIO·LIT
7,1
2,8
0,0
5,0
10,0
2,4
1,1
0,4
1,0
2,6
1,6
2,0

Tabel 4 – CO2-vastleggend vermogen van kationen in de gebruikte steenmeelproducten.
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Met de gegevens in Tabel 4 is berekend dat de in het project gebruikte steenmeelproducten na
volledige verwering de volgende hoeveelheid CO2 hebben vastgelegd per ton product:
•
•
•

Actimin-BT:
Basa Box:
BIO·LIT:

158 kg
148 kg
54 kg

Onderstaande tabel toont de hoeveelheid CO2 die na volledige verwering door de toegepaste
steenmeelproducten is vastgelegd1. Dit is nog exclusief de te verwachten toename van organische
stof in de bodem als gevolg van de stabiliserende werking van aluminium- en ijzerhydroxiden uit
steenmeel.
Gesteente
Actimin-BT
Basa Box
BIO·LIT
Totaal

Toegepaste hoeveelheid (ton)
96
4
18
118

CO2-vastlegging na verwering (ton)
15,1
0,6
1,0
16,7

Tabel 5 – Op termijn vastgelegde hoeveelheid CO2 door het steenmeel dat is toegepast in zowel de 3-jarige proef als het
overbruggingsproject, alsmede in het eerste kwartaal van 2016 door derde agrariërs is aangeschaft bij het betrokken
fouragebedrijf als gevolg van de PR die is gegenereerd door het project.

De tijdsduur waarin deze vastlegging plaatsvindt, is moeilijk aan te geven en afhankelijk van de
mineralogische samenstelling van het gesteente. Een deel van de mineralen in de
steenmeelproducten is relatief snel verweerbaar. Een deel van de kationen zit echter gebonden in
langzamer verwerende mineralen als kaliveldspaat en albiet. Dit zijn mineralen die relatief langzaam
afbreken en daardoor een basisbestanddeel van de (matig verweerde) Nederlandse bodem vormen.
Gedetailleerd vervolgonderzoek is nodig om de snelheid van CO2-vastlegging vast te kunnen stellen.
De hoeveelheid CO2 die wordt vastgelegd door verwering van het steenmeel dat in het kader van het
project is gebruikt bedraagt 16,7 ton. Dit komt overeen met de uitstoot door het rijden van
156.359 kilometers met de auto bij een uitstoot van 107 g CO2 per kilometer2. Uitgaande van een
gemiddelde toepassing van 1,5 ton steenmeel per hectare per jaar en een beschikbaar areaal in de
regio van 80.000 ha, bedraagt de potentie voor CO2-vastlegging van het gebied ruim vijftienduizend
ton per jaar. Dit is voldoende voor bijvoorbeeld de compensatie van 141,6 miljoen autokilometers.

1

Peildatum 23 maart 2016.
Bron: Compendium voor de Leefomgeving,
http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0134-Koolstofdioxide-emissie-pervoertuigkilometer-voor-personenauto's.html?i=5-20
2
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3

1-Jarig overbruggingsproject

3.1

Waarom een overbruggingsproject?

In paragraaf 1.2.2 is beschreven waarom een overbruggingsproject is gestart en wat de
achterliggende motivatie was. Kort samengevat is dit als volgt. Het is van belang om de ervaringen
die tot nu toe zijn opgedaan in het project in Musselkanaal een vervolg te geven en de toepassing in
volgende groeiseizoenen en in achtereenvolgende jaren uit te breiden naar meerdere
steenmeelproducten en op meerdere bedrijven. Het is nuttig voor alle betrokken partijen om inzicht
op te bouwen over de prestaties van verschillende steenmeelproducten onder Veenkoloniale
condities wat betreft bodemgesteldheid en voorkomende gewassen. De potenties van steenmeel zijn
groot, maar niemand wil hierbij over een nacht ijs gaan gezien de investering die het vergt.

3.2

Opzet en uitvoering

Het driejarig demonstratieproject bij de Fam. Schrör vond plaats op het niveau van proefstroken. De
behoefte bestond om in het overbruggingsproject, in afwachting van mogelijkheden voor een
verdere uitbouw van steenmeelprojecten binnen POP3-verband, op praktijkschaal te werken zodat
machinaal geoogst kon worden op grote oppervlakten waarbij het mogelijk werd exact vast te stellen
wat de opbrengsten in de praktijk zijn.
In het overbruggingsproject hebben 8 deelnemers in totaal 10 percelen ingebracht waar op vlakken
van 0,5 tot 1 ha groot een referentiestrook en twee stroken met steenmeel zijn aangelegd. Bijlage 13
geeft een overzicht van de deelnemende partijen en de ligging van de percelen. Gewerkt is met
BIO·LIT, het snelst presterende steenmeel uit het demonstratieproject van Fam. Schrör, naast
Actimin-BT. Actimin-BT is in 2014 op de markt gekomen en op basis van de mineralogische
samenstelling een veelbelovend product dat onderzoekers om die reden graag wilden testen. Op
grasland is van beide producten op de verschillende vlakken 1 ton/ha opgebracht en bij akkerbouw 2
ton/ha.
Aangezien in het overbruggingsproject beperkt middelen beschikbaar waren om het project uit te
voeren, was de projectorganisatie afhankelijk van de welwillendheid en de inzet van de
deelnemende bedrijven om meer te doen dan in het projectplan was voorzien. Het was maar beperkt
mogelijk om het in het projectplan voorziene en gewenste onderzoek uit te voeren. De kosten van
het nulonderzoek van de bodem had daarbij prioriteit, omdat het na aanbrengen van steenmeel niet
meer mogelijk is. Gebr. Eckhardt was, onvoorzien, bereid een belangrijk deel van de
laboratoriumkosten voor bodemanalyses voor zijn rekening te nemen. Uiteindelijk zijn bij vijf
deelnemers kwantitatieve oogstmetingen uitgevoerd.
Op eigen risico heeft één van de deelnemers laboratoriumanalyses laten uitvoeren gericht op het
gehalte nutriënten en sporenelementen in het geoogste product. Voor het overige zijn geen analyses
naar nutriënten en sporenelementen uitgevoerd in het overbruggingsproject. Met name op
graslandpercelen was meting van de sneden maar bij enkele deelnemers en slechts bij een deel van
de sneden mogelijk. In tegenstelling tot akkerbouw is bij toepassing van steenmeel op grasland
sprake van meerdere oogstmomenten in een toch al druk moment van het jaar. Budget om extra
capaciteit in te zetten ontbrak.
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Analyses die door de verwerkende industrie zijn uitgevoerd vormden, zoals voorzien in het
projectplan, een bijdrage in natura aan het project.
In de volgende paragrafen worden de resultaten gepresenteerd.

3.3

Resultaten

3.3.1

Nulsituatie bodem

Voor het vaststellen van de nulsituatie van de bodem zijn bij elke deelnemer voorafgaand aan het
strooien van steenmeel bodemmonsters genomen. Hierbij zijn steeds twee bodemmonsters
genomen: een mengmonsters van het vak waar Actimin-BT wordt toegepast en een mengmonster
van het vak waar BIO·LIT wordt toegepast. De mengmonsters bestaan uit minimaal 20 steken in een
W-patroon. Bij akkerbouw is bemonsterd van 0 – 20 cm-mv. Voor grasland is de laag van 0 – 10 cmmv bemonsterd.
Alle monsters zijn geanalyseerd middels ‘Bodem-grond analyse pakket 2 – Bodemvruchtbaarheid en
bemesting’ van Koch Eurolab. Dit pakket omvat pH, calciumreserve, organische stof,
zuurstofbeschikbaarheid en de bepaling van de beschikbare en totale hoeveelheid nutriënten en
sporenelementen. Ook worden er een aantal parameters gemeten die maatgevend zijn voor de
biologische activiteit van de bodem. Dit betreft de activiteit van gisten, schimmels, aerobe, anaerobe
en sulfidevormende bacteriën. De certificaten van de analyses zijn opgenomen in Bijlage 5.
3.3.2

Akkerbouw

Zetmeelaardappelen
Bij de deelnemers Kaput en Schrör is de opbrengst van de aardappelen bepaald en is door AVEBE het
zetmeelgehalte gemeten. De opbrengstbepaling heeft plaatsgevonden door in het midden van de
proefvlakken een vaste lengte te rooien en het gewicht van de gerooide aardappels op de weegbrug
te bepalen. Bij Schrör is 0,15 ha gerooid; bij Kaput is 0,17 ha gerooid. Bij deelnemer Van Hateren was
de werkdruk tijdens het rooien te groot om metingen uit te kunnen voeren. De resultaten van de
metingen zijn weergegeven in onderstaande staafdiagrammen. De weegbonnen zijn opgenomen in
Bijlage 15.
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Figuur 19 – De bruto-opbrengst en de zetmeelopbrenst van de fabrieksaardappelen bij Kaput en Schrör. De witte cijfers
in de balken geven de opbrengst in ton/ha weer. De percentages boven de balken geven de meeropbrengst weer ten
opzichte van de referentie.

Bij deelnemer Kaput waren de bruto-opbrengst en de zetmeelopbrengst van de steenmeelvakken
nagenoeg gelijk aan de referentie. Met BIO·LIT was de bruto-opbrengst circa 2 % lager maar was het
zetmeelgehalte hoger zodat de opbrengst per saldo gelijk was aan de referentie. Met Actimin-BT
waren de zetmeelgehalten gelijk aan de referentie, maar was de bruto-opbrengst 1 % hoger zodat de
zetmeelopbrengst ook 1 % hoger was.
Op het perceel van Schrör hadden beide behandelingen met steenmeel positieve effecten. De met
BIO·LIT behandelde aardappels toonden een kleine opbrengstverhoging van circa 1,5 % wat leidde
tot een verhoging van de zetmeelopbrengst van iets meer dan 1 %. De behandeling met Actimin-BT
had een groter effect. De bruto-opbrengst steeg hierbij met bijna 7 %. Na correctie voor de
zetmeelgehalten leidde dit tot een zetmeelopbrengst die ongeveer 5 % hoger lag dan de opbrengst
van de referentie.
Graan
Bij de deelnemers Zuidema en Migchels is bij de zomergerst de opbrengst van de proefvakken
bepaald door de totale oogst van elk vlak op de weegbrug te wegen. De weegbonnen van de
metingen zijn opgenomen in Bijlage 15 en uitgewerkt in onderstaande staafdiagrammen.
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Figuur 20 – De opbrengst van de zomergerst bij Zuidema en Migchels. De witte cijfers in de balken geven de opbrengst in
ton/ha weer. De percentages boven de balken geven de meeropbrengst weer ten opzichte van de referentie.

De opbrengst met Actimin-BT was op beide bedrijven hoger dan de referentie. Bij Zuidema ging de
opbrengst van 7,24 naar 7,46 ton/ha (+3 %). Bij Migchels werd met een stijging van 4,20 naar
5,00 ton/ha een opbrengststijging van 19 % gerealiseerd. Met BIO·LIT was het beeld wisselend. Bij
Migchels was de opbrengst met 3,98 ton/ha 5 % lager dan de referentie. Bij Zuidema steeg de
opbrengst echter met 7 %, namelijk van 7,24 naar 7,72 ton/ha.
Wanneer niet alleen de bruto-opbrengst in beschouwing wordt genomen maar ook wordt gekeken
naar de eiwitgehalten, dan blijkt de netto-eiwitopbrengst met steenmeel in alle gevallen hoger te zijn
dan zonder steenmeel (Figuur 21). Zowel met Actimin-BT als met BIO·LIT wordt het eiwitgehalte in
het graan namelijk hoger op beide percelen. Met Actimin-BT stijgen de gehalten met 3 respectievelijk
1 % en met BIO·LIT 2 respectievelijk 16 %. Met de toegepaste dosering van 2 ton/ha steeg het
eiwitgehalte bij BIO·LIT met 2%. Als de opbrengsttoename in aanmerking wordt genomen betekent
dit met Actimin-BT toenames van de hoeveelheid eiwit per ha van 6 % en 20 %. Bij BIO·LIT zijn er
toenames van 8 % en 10 %.
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Figuur 21 – De eiwitgehalten en de eiwitopbrengsten van de zomergerst bij Zuidema en Migchels. De witte cijfers in de
balken geven de opbrengst in ton/ha weer (bovenste grafieken) of het eiwitgehalte (onderste grafieken). De percentages
boven de balken geven de meeropbrengst weer ten opzichte van de referentie. De percentages bij de groene lijn geven
het verschil in eiwitgehalte weer ten opzichte van de referentie.

3.3.3

Veeteelt

Grasland
Door het ontbreken van capaciteit en het ontbreken van budget om extra capaciteit in te huren zijn
niet alle percelen en alle sneden bemonsterd.
Bij de deelnemers Alting en Migchels is de grasopbrengst bepaald. Bij deelnemers Baelde en Luring is
hiervoor in het seizoen 2015 geen mogelijkheid geweest. Bij Alting is dit eenmalig gedaan op
12 oktober 2015, toen het nieuw ingezaaide gras van het proefperceel goed was ontwikkeld.
Daarnaast is op deze datum door Alting de opbrengst bepaald van een proef die hij zelf heeft
aangelegd op de huiskavel, welke al circa 10 jaar biologisch beheerd wordt en waar jaarlijks compost
en Humus-Aktiv kleimineralen worden toegepast. Bij Migchels is de opbrengst van de eerste drie
sneden bepaald voor elk proefvak. Dit is gedaan op 3 juni, 23 juli en 2 september. Bij Migchels zijn
van elke snede het percentage droge stof, de voederwaarde en de gehalten nutriënten en
sporenelementen bekend. Alle weegbonnen zijn opgenomen in Bijlage 15. De analysecertificaten zijn
opgenomen in Bijlage 17.
De opbrengsten bij Alting zijn weergegeven in Figuur 22. Uit de resultaten blijkt dat bij het proefveld
met nieuw ingezaaid gras op schrale voormalige akkerbouwgrond de grasgroei door beide
steenmeelproducten aanzienlijk wordt gestimuleerd. Met Actimin-BT is de bruto-opbrengst 23 %
hoger en met BIO·LIT 28 % hoger. Bij de proef die door de ondernemer zelf is aangelegd op het
permanente biologische grasland is de opbrengst met Actimin-BT 10 % hoger en met BIO·LIT 5 %
lager. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat bij dit laatste perceel geen compleet beeld kan
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worden geschetst, aangezien er bij gras altijd sprake is van cycliciteit in de groei: na een zware snede
volgt automatisch een lichtere door hergroeivertraging. Om een goed beeld van de opbrengst te
krijgen zouden op dit perceel dus alle sneden gemonitord moeten worden. In het algemeen is dit
altijd van belang bij onderzoek op grasland.
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Figuur 22 – De opbrengst van het gras bij Alting en Migchels. De witte cijfers in de balken geven de opbrengst in kg/ha
weer. De percentages boven de balken geven de meeropbrengst weer ten opzichte van de referentie. Bij Alting is het
vers gemaaide gras gewogen. Bij Migchels zijn de gewichten uitgedrukt in kilogrammen droge stof.
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De droge-stofopbrengsten bij Migchels zijn weergegeven in Figuur 22. Bij de eerste snede zijn de
opbrengsten met beide steenmeelproducten lager dan bij de referentie. Met name bij Actimin-BT is
de opbrengstafname substantieel. Het gewas bleek volgens de ervaring van de loonwerker - die niet
op de hoogte was welke behandelingen er waren toegepast - wel steviger; het maaide duidelijk
zwaarder dan op de rest van het veld. Bij de tweede snede doen beide steenmeelvakken het duidelijk
beter dan de referentie. Bij de laatste snede scoort Actimin-BT zeer goed met een opbrengsttoename
van 75 % ten opzichte van de referentie. BIO·LIT doet het bij deze snede net iets beter dan de
referentie. De totale opbrengst over de 3 sneden is met BIO·LIT precies gelijk aan de referentie. Met
Actimin-BT is een opbrengstverhoging van 11 % gerealiseerd.
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Figuur 23 – Boven: Ruw as, ruw eiwit, suiker en ruw vet in de droge stof van het gras voor de verschillende
behandelingen. Onder: de meeropbrengsten van ruw as, ruw eiwit, suiker en ruw vet per ha in vergelijking met de
referentie.
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Op basis van de analyses van de voederwaarde (Bijlage 17) is voor de totale jaaropbrengst gekeken
hoe de hoeveelheden mineralen (ruw as), ruw eiwit, suikers en ruw vet in het gras met steenmeel
zich verhouden tot de referentie (Figuur 23).
Per eenheid product is het gehalte mineralen licht afgenomen bij de behandeling met BIO·LIT. Met
Actimin-BT blijft de hoeveelheid in het product ongeveer gelijk en neemt de totale levering per
hectare iets toe. Het eiwitgehalte per eenheid product blijft met Actimin-BT gelijk en leidt tot een
verhoging van de totale eiwitopbrengst met circa 10 %. Met BIO·LIT nemen zowel eiwitgehalte als de
totale eiwitopbrengst circa 10 % af. Suikergehalten stijgen aanzienlijk met beide steenmeelproducten
en het meeste met BIO·LIT. In totaal levert het gras circa 50 % meer suikers met Actimin-BT en 70 %
meer met BIO·LIT. De hoeveelheid ruw vet neemt licht toe met Actimin-BT, maar daalt duidelijk met
BIO·LIT (ca. 15 %).
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Figuur 24– De opbrengst van de mais bij Migchels. De witte cijfers in de balken geven de opbrengst in ton/ha weer. De
percentages boven de balken geven de meeropbrengst weer ten opzichte van de referentie.

De mais is in de laatste week van oktober geoogst. Van de oogst is de opbrengst bepaald en zijn de
gehalten nutriënten en sporenelementen gemeten. De weegbonnen van de opbrengst en de
analysecertificaten zijn weergegeven in Bijlagen 15 en 18.
De resultaten van de opbrengstmetingen zijn weergegeven in Figuur 24. De opbrengst in het
proefvak met BIO·LIT was 33,5 ton/ha en de opbrengst in het vak met Actimin-BT 35,5 ton/ha, terwijl
in het referentievak 31,6 ton/ha werd geoogst. Dit zijn meeropbrengsten van 6 % bij BIO·LIT
respectievelijk 12 % bij Actimin-BT.
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Figuur 25 – Boven: de toename van ruw as, ruw eiwit, suiker en zetmeel in het mais voor de verschillende
behandelingen. Onder: de meeropbrengsten van ruw as, ruw eiwit, suiker en zetmeel per ha in vergelijking met de
referentie.

Op basis van de analyses van de voederwaarde (Bijlage 18) is voor de totale jaaropbrengst gekeken
hoe de hoeveelheden mineralen (ruw as), ruw eiwit, suikers en ruw vet in het mais met steenmeel
zich verhouden tot de referentie (Figuur 25).
Per eenheid product is het gehalte mineralen sterk toegenomen met beide steenmeelproducten. Er
is een toename van 25 % gerealiseerd. Wanneer de opbrengstverhoging in acht wordt genomen, dan
worden er per ha ruim 40 % meer mineralen geleverd met Actimin-BT en ruim 30 % meer met
BIO·LIT. Het eiwitgehalte per eenheid product neemt met beide steenmelen toe met circa 20 %. Per
ha betekent dit een verhoging van bijna 40 % met Actimin-BT en ruim 20 % met BIO·LIT. Met
betrekking tot suikers en zetmeel zien we een tegengesteld beeld bij de steenmelen. Met Actimin-BT
stijgen de suikerhalten met circa 25 % en neemt zetmeel met circa 10 % af. Met BIO·LIT blijven de

42

zetmeelgehalten nagenoeg gelijk maar is het suikergehalte met bijna 30 % gedaald. Per saldo stijgt
per hectare de suikeropbrengst met Actimin-BT en daalt deze met BIO·LIT. Hectare-opbrengsten van
zetmeel zijn hetzelfde als bij de referentie.
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Figuur 26 - Het verschil in nutriënten en sporenelementen dat per hectare geleverd wordt met en zonder Actimin-BT
respectievelijk BIO·LIT.

Op basis van de laboratoriumanalyses (Bijlage 18) is in Figuur 26 de levering van nutriënten en
sporenelementen per hectare grond vergeleken tussen de referentie en de behandelingen met
steenmeel.
De behandelingen met steenmeel laten een veel hogere levering van magnesium, calcium, zwavel,
mangaan, zink en ijzer zien. Ook de levering van kalium, fosfor en koper is hoger. De levering van
selenium is iets lager. Bij alle nutriënten en sporenelementen is de levering met Actimin-BT nog iets
hoger dan met BIO·LIT.
Naast de in Figuur 26 weergegeven stoffen zijn ook de gehalten kobalt en molybdeen gemeten. Het
gehalte van deze stoffen lag rond of onder de detectielimieten van het laboratorium. Dit geldt zowel
voor de onbehandelde als behandelde mais. Met betrekking tot deze stoffen is het daarom niet
mogelijk een conclusie te trekken.
Zie ook Hoofdstuk 4 ‘Waarnemingen en aanbevelingen’ voor een generieke toelichting op de
gemeten gehalten.
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4

Waarnemingen en aanbevelingen

4.1

Waarnemingen

De resultaten en ervaringen in het project geven aanleiding tot het trekken van voorlopige
conclusies. Opstellers schrijven hier bewust ‘voorlopige’ omdat het een demonstratieproject betreft
dat beperkt was in tijd en middelen, terwijl veranderingen in de bodem veelal tijd vragen. De
resultaten van het project ondersteunen evenwel de hypothesen over de belangrijke functies die
mineralen (zie Hoofdstuk 1 voor een definitie) in de bodem vervullen. Waarnemingen zijn:
1. Steenmeel blijkt voor vrijwel alle gewassen uit het Veenkoloniale bouwplan positieve
resultaten op te leveren. Bij aardappelen, tarwe, gerst, mais en grasland werden zowel
kwantitatief als kwalitatief betere opbrengsten gerealiseerd. Voor bieten zijn nog geen
eenduidige gegevens beschikbaar. De enige proefresultaten met bieten zijn beschikbaar van
de driejarige proef bij Schrör, waarbij in het eerste jaar bieten werden geteeld. Dit eerste jaar
leek er sprake te zijn van concurrentie om nutriënten tussen het bodemleven en het gewas
(zie ook het volgende punt).
2. Met uitzondering van het eerste jaar na toediening van steenmeel bij de driejarige proef, zijn
negatieve effecten op opbrengst, vitaliteit of kwaliteit van het gewas bij geen van de
proefvelden aan de orde geweest.
3. De resultaten hangen af van het feit of de bodem het steenmeel ‘kan eten’. Dit wil zeggen:
a. De bodem dient te beschikken over een (goed) ontwikkeld bodemleven. Bodemleven
maakt de nutriënten en sporenelementen vrij en maakt deze opneembaar voor het
gewas.
b. Indien aan het bovenstaande is voldaan levert steenmeel via het bodemleven een
natuurlijke variatie aan nutriënten en sporenelementen en vult aan wat uit het
systeem is verdwenen.
4. Steenmeelproducten hadden een groter positieve effect op opbrengsten en gewasinhoud
naarmate ze een hoger gehalte verweerbare mineralen en sporenelementen bevatten.
5. Uit de analyses van nutriënten en sporenelementen in de gewassen en de oogstopbrengsten,
blijkt dat steenmeel leidt tot een hogere nutriëntlevering per hectare. De toegenomen
levering van nutriënten en sporenelementen vertoont een patroon dat in lijn ligt met de
nutriëntlevering die op basis van mineralogie en uitloogproeven verwacht wordt.
6. De analyses genoemd bij punt 5 bevestigen dat een benadering uitsluitend op basis van de
chemische bulksamenstelling ontoereikend is om de levering van nutriënten en
sporenelementen uit steenmeel te voorspellen.3
7. De snelste en grootste verbeteringen in kwantiteit en kwaliteit van de oogst worden behaald
op relatief nutriëntarme gronden.
8. Het is bijzonder effectief om steenmeel toe te passen bij het inzaaien van grasland.4

3

De in de Veenkoloniën gebruikte steenmeelproducten zijn inmiddels allemaal opgenomen in de steenmeellijst
die in een ander project werd samengesteld. Op deze lijst is onder meer op basis van mineralogie en
laboratoriumproeven de te verwachten levering van nutriënten en sporenelementen op korte termijn en op
langere termijn weergegeven van in Nederland verkrijgbare steenmeelsoorten waarvan inmiddels voldoende
analysegegevens openbaar zijn (www.steenmeel.info/steenmeellijst).
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9.

10.

11.

12.

Bij elk type steenmeel is een verhoging van het eiwitgehalte van het gewas waargenomen.
Het effect bleek het sterkste te zijn bij Actimin-BT, gevolgd door BIO·LIT en Basa Box. Er is
geen onderzoek gedaan naar de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen, maar uit
literatuur is bekend dat met name sporenelementen een belangrijke rol spelen bij de
stikstofstofwisseling en eiwitsynthese van het gewas. De levering van sporenelementen is
inderdaad het hoogste bij de steenmeelproducten waarbij de hoogste toename van het
eiwitgehalte waargenomen is.
De 3-jarige proef toont aan dat een kwalitatief goed steenmeel langjarig werkt en niet door
uitspoeling uit de bodem verdwijnt. Een grotere eenmalige dosering blijkt niet te leiden tot
extreme gehalten van bepaalde elementen of verdringing van andere voor het gewas
essentiële nutriënten.
Op basis van de nul- en de eindmeting van de bodem op het perceel van de driejarige proef,
ontstaat over het algemeen het beeld dat de nutriëntgehalten op de steenmeelstroken na
drie jaar relatief gestegen zijn ten opzichte van de referentiestroken. Dit terwijl tijdens de
proef ook al extra nutriënten en sporenelementen op deze stroken werden geleverd aan het
gewas. Er zijn enkele uitzonderingen op dit algemene beeld van relatieve stijging, die bij
nadere beschouwing veelal echter logisch te verklaren zijn.
De conclusie uit het project mag zijn dat de resultaten een aanwijzing zijn van de kans die
reparatie van de bodemmineralogie biedt voor de verhoging van opbrengst en kwaliteit van
landbouwproducten en voor het verduurzamen van de landbouw in brede zin gezien de
functie die bodemmineralen vervullen.
Wat betreft het CO2-vastleggend vermogen van steenmeel. De hoeveelheid steenmeel die in
de periode 2013-2016 is toegepast door deelnemers en door derden die steenmeel bij het
deelnemende fouragebedrijf in het eerste kwartaal van 2016 hebben aangeschaft als gevolg
van de PR die is gegenereerd door het project, bedraagt 118 ton. De vastlegging van CO2 na
volledige verwering van deze hoeveelheid steenmeel bedraagt 16,7 ton.
Uitgaande van een gemiddelde toepassing van 1,5 ton steenmeel per hectare per jaar en een
gemiddeld vastleggend vermogen van 120 kg CO2 per ton steenmeel, bedraagt de
hoeveelheid vastgelegd CO2 na volledige verwering voor de totale regio (80.000 ha) ruim
vijftienduizend ton per jaar.

Het valt op bij uitvoering dat het eerste jaar soms geen of lagere opbrengsten gemeten worden en in
andere situaties direct het eerste jaar al flinke opbrengststijgingen worden gemeten. Voor een
effectieve toepassing van steenmeel lijkt er een sterke relatie te zijn met bodembiologie zoals al
aangegeven bij punt 3 hierboven. Uit wetenschappelijke literatuur is reeds bekend dat verschillende
symbiotische schimmels en bacteriën een belangrijke rol spelen bij het beschikbaar maken van
nutriënten uit mineralen voor de plant. Bij de toepassing in de praktijk wordt bevestigd dat deze
relatie aanwezig is. Op percelen waar het bodemleven zwak ontwikkeld is, zien we in de praktijk
geringe effecten van steenmeel.
De afgelopen jaren hebben wij bij verschillende proeven en praktijktoepassingen de biologie
gemonitord met elektrochemische metingen. Hierbij worden bacteriën die organische stof omzetten
4

Het zeer sterke effect van steenmeel op kieming en ontwikkeling is ook eerder vastgesteld bij onderzoek in
natuurgebieden (http://www.steenmeel.info/nieuws/diverse-media/kansen-voor-natuurherstel-op-deschaijkse-heide/).
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en symbiotische micro-organismen die de plant voeden opgekweekt, terwijl zuurstofverbruik,
zuurgraad en nutriëntbeschikbaarheid gemonitord worden. Hieruit blijkt er steeds een sterke relatie
te zijn tussen met name de activiteit van de symbiotische bacteriën en de effectiviteit van toepassing
van steenmeel. Bij percelen met een zeer zwak ontwikkelde microbiologie zien we ook in deze
laboratoriumopstelling de concurrentie om nutriënten die we het eerste jaar constateerden op het
bietenperceel van Schrör.
We adviseren in toekomstige projecten meer onderzoek te doen naar de relatie tussen de
bodembiologie, de beschikbaarheid van kwalitatief goede organische stof en de mineralogie. De
beide laatstgenoemden vormen de bouwstenen voor de ontwikkeling van de bodembiologie. Op
basis van de in de vorige paragraaf genoemde metingen van de bodembiologie kan beter voorspeld
worden voor welke percelen steenmeelbemesting direct zinvol is, en op welke percelen beter eerst
in de bodembiologie kan worden geïnvesteerd. Een tweede lijn in dit onderzoek zou moeten zijn vast
te stellen welke maatregelen en wijze van grondbeheer ertoe leiden dat de gewenste bodembiologie
ontwikkelt. Langjarig onderzoek is nodig om precies te achterhalen welke mechanismen een rol
spelen en welke maatregelen in de praktijk goed werken. Op basis van bovenstaande veronderstellen
onderzoekers vooralsnog dat de volgende elementen een rol spelen en nader uitgewerkt dienen te
worden:
•
•
•
•

bodemstructuur en vochthuishouding;
activiteit en kwaliteit van het bodemleven;
omvang en soort toegepaste chemische middelen;
hoeveelheid en kwaliteit van de organische stof in de bodem.

In dit project werd niet meegenomen de verbetering van de waterkwaliteit die op grond van
bestaande kennis mag worden verwacht. Het verdient aanbeveling om dit aspect ook in toekomstig
onderzoek te betrekken.

4.2

Een bredere context

Belang voor de regio
Steenmeel heeft de potentie als breed werkende bodemverbeteraar en meststof ineen, om een
significante bijdrage te leveren aan de doelstellingen zoals geformuleerd in het Innovatieprogramma
Landbouw Veenkoloniën 2012-2020. De resultaten zoals behaald in het project geven alle aanleiding
om dit aan te nemen.
Het hebben van aandacht voor de noodzakelijke reparatie van de bodem is helder verwoord in het
artikel ‘Tandrot in de bodem’ zoals gepubliceerd in het vakblad BODEM in februari 2016 (Bijlage 20).
Weliswaar is dit artikel geschreven op basis van metingen uitgevoerd in natuurgebieden, maar de
oorzaak ‘zure neerslag’ is ook van toepassing op landbouwgebieden. Naar verwachting is de slijtage
van de bodem in landbouwgebieden groter dan in natuurgebieden als gevolg van het toepassen van
verzurende meststoffen. In het artikel wordt gesteld dat verwering van mineralen (volgens de
definitie in Hoofdstuk 1) door verzurende depositie vergelijkbaar is met tandrot. Het is een proces
waarbij mineralen onomkeerbaar uit de bodem verdwijnen. Daarmee verdwijnt tevens een bron van
nutriënten en sporenelementen die in de huidige situatie niet wordt aangevuld (zie Figuur 1 met als
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voorbeeld kalium) en waarvan de effecten door middel van chemische middelen wordt
gecamoufleerd.
Belang kennisuitwisseling
Gezien de resultaten opgedaan in dit demonstratieproject en in heel Nederland door innovatieve
agrariërs in de praktijk, is het belang van kennisuitwisseling tussen verschillende vakdisciplines
evident. Steenmeel wordt al enkele decennia op beperkte schaal in Nederland toegepast. De laatste
jaren krijgt toepassing een extra impuls door het beschikbaar komen middels publicaties, lezingen en
demonstratieprojecten van kennis over processen die bepalend zijn voor bodemvruchtbaarheid en
waarmee traditionele bemestingsdeskundigen (nog) niet vertrouwd zijn. Direct betrokkenen bij de
ontwikkeling zien dat de omslag plaatsvindt van ‘onbekend maakt onbemind’ naar ‘waardevol
product, waar kan ik het kopen’. De twijfel zit vooral nog bij de korte-termijn/kosten/efficiencybenadering van het concept. Het is daarom van belang om een gedegen financiële bevestiging te
krijgen van oriënterende berekeningen op dit vlak. In oriënterende berekeningen is aangetoond dat
de inzet van een kwalitatief goed steenmeel dat aansluit bij de behoeften van de bodem na een
aantal jaren leidt tot een financieel gezonder bedrijf.
De toepassing van steenmeel staat op het punt van doorbreken, omdat uit demonstratieprojecten
als deze blijkt dat een belangrijke verbetering in kwantiteit en kwaliteit mogelijk is. Aandacht voor de
versleten bodemmineralogie blijkt een sleutel te zijn die sinds de jaren dertig van de vorige eeuw in
Nederland zoek was.
Nieuwe kennis heeft tijd nodig om in te dalen. Voor de gevestigde landbouwwetenschap is begrip
van de functies die mineralen (zie Hoofdstuk 1 voor een definitie) in de bodem vervullen een
voorwaarde voor het op waarde kunnen schatten van het belang van het toevoegen van steenmeel
aan de bodem. Dit vergt een kruisbestuiving tussen gangbare bemestingsleer met de vakgebieden op
het vlak van agrogeologie, mineralogie en microbiologie. Vast staat dat dit een boeiende en
vruchtbare discussie zal zijn tussen specialisten op onder meer het vlak van:
•
•
•
•
•
•
•

4.3

bodem-plant interacties;
koolstofdynamiek in terrestrische ecosystemen;
transformaties van organische stof in de bodem;
geochemie;
analysetechnieken;
bodemchemie en chemische bodemkwaliteit;
bodemchemie en mineraalverwering.

Aanbevelingen

Het spreekt voor zich dat op basis van paragraaf 4.2 belangrijke onderwerpen van onderzoek kunnen
worden benoemd. In dit kader beperken opstellers zich evenwel tot een verdere uitbouw en
ontwikkeling van de uitgevoerde demonstratieprojecten en zijn de aanbevelingen gericht op
kwaliteitsverbetering met behulp van steenmeel voor de landbouw. Voor versnelling van de
gewenste ontwikkeling helpt een faciliterende overheid en het aanhaken van erkende
onderzoeksinstellingen en regionale advies- en fouragebedrijven.
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Onderstaande aanbevelingen vormen een goede basis voor een gewenste ontwikkeling.
•

•

•
•

•

•

•
•
•

48

De werking van steenmeel is langer dan het uitgevoerde 3-jarige project en tot nu toe zat er
een positieve trend in de resultaten. Daarom wordt geadviseerd de komende jaren door te
gaan met de oogstmetingen in kwantiteit en kwaliteit bij de familie Schrör om te blijven
volgen hoe lang de éénmalig opgebrachte steenmeelgiften van 5 en 10 ton/ha op het
demonstratieperceel werkzaam blijft. Bij voorkeur worden deze metingen uitgevoerd in
samenwerking met wetenschappers van WUR-PPO.
Doorgaan en zo mogelijk uitbreiden van de metingen met gewasanalyses op inhoudsstoffen
bij de huidige acht deelnemers van het overbruggingsproject. Eén van de doelstelling hiervan
is het aanleggen van een databestand voor financiële doorrekening op bedrijfsniveau.
Uitvoeren van langjarige steenmeelprojecten op praktijkschaal bij agrarische ondernemers in
Groningen, Drenthe en Friesland inclusief metingen van opbrengst en kwaliteit van de oogst.
Metingen van de microbiologie in verschillende bodems en bij verschillend bodembeheer bij
een aantal deelnemende bedrijven met het doel praktijkervaring op te doen hoe de functie
van de microbiologie kan worden versterkt en wat de bijdrage van de microbiologie is in de
nutriëntenvoorziening van het gewas.
Uitvoeren van opbrengstmetingen door WUR-PPO op enkele bedrijven van huidige
deelnemers met het doel de acceptatie van de resultaten en het draagvlak voor toepassing in
de sector te vergroten.
Het opstellen van een financiële onderbouwing van de steenmeeltoepassing op bedrijfs- en
op regionaal niveau. Dit is van belang omdat steenmeel naast een meststof een breed
werkende bodemverbeteraar is met meerdere functies in de bodem en daarmee voor de
gebruiker moeilijk op waarde te schatten. Dit nog los van de maatschappelijke baten.
Opzetten studiegroepen van geïnteresseerde agrarische ondernemers voor
kennisuitwisseling.
Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten.
Verzorgen publicaties e.d. in samenwerking met betrokken partijen.

