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PRAKTIJKTESTEN
Carpay ging samen met Harrie 
Eckhardt en Gino Smeulders 
(biogeoloog) op zoek naar telers 
die hun nek durven uit te steken 
voor het aanleggen van proefvel-
den waar steenmeel ingestrooid 
mocht worden. Harm Migchels en 
Henk Schrör gaven – samen met 
zes andere deelnemers - gehoor 
aan die oproep. Schrör deed dit 
vier jaar geleden al, Migchels is 
vorig jaar gestart met het instrooi-
en van steenmeel. Zijn gemengde 
bedrijf in het Groningse Onstwedde 
bestaat uit 130 hectare akkerbouw. 
Het perceel fabrieksaardappelen is 
12,5 hectare en daarvan is drie hec-
tare ingestrooid met steenmeel. Elk 
plot is ingezaaid met een verschil-
lend ras: Festien, Avarna en Axion. 
Festien heeft een hoog eiwitgehal-
te, Axion in verhouding laag. De 
plots hebben vroeg in het voorjaar 
al steenmeel (Actimin & Biolit, red.) 
gehad. Het was een heel gepuzzel 
om de drie aardappelrassen goed 
in de plots te krijgen: “We zitten 
hier met verschillende zandgron-
den: van vrij schraal, naar ijzerhou-
dend naar zeer goede zandgron-
den. Natuurlijk neem je een risico, 
maar het is niet onaanvaardbaar. 
Het is te overzien. Het is niet zoals 
met spuiten: dat je niet zeker weet 
of de dosering goed is. Eigenlijk 
kan je hierbij niks verkeerd doen.”

“TWINTIG PROCENT MEER OP-
BRENGST DANKZIJ STEENMEEL”
Al snel werd duidelijk dat het steen-
meel zorgde voor een duidelijk 
merkbaar verschil in de opbrengst. 
“Ten opzichte van vorig jaar heb 
ik in totaal tien ton meer geoogst. 
We hadden twintig procent meer 

opbrengst van onze zomergerst 
ten opzichte van de strook zon-
der steenmeel. Ook hadden we 
twee volle procenten meer eiwit 
in de zomergerst. Omdat er in de 
gerst meer eiwit gerealiseerd werd 
hebben we gekeken of het mogelijk 
was om een proef met fabrieks-
aardappelen neer te leggen, waar 
dat eiwiteffect ook meetbaar is.”

Wanneer is Migchels tevreden 
over de proef: “Vooropgesteld: 
Een proef slaagt altijd, alleen het 
resultaat zou best kunnen dat je 
dat niet aanstaat. Maar als we een 
goede opbrengst hebben geoogst 
waarin een significant verschil qua 
eiwit meetbaar is, dan ben ik een 
tevreden man. Dan hebben we 
aangetoond dat steenmeel werkt. 
Er is nog niemand die dit doet: er 

moet één gek zijn die dit doet, nou 
laat ik die gek dan maar zijn”, aldus 
Migchels. “Ik wil best een keer voor-
oplopen, als de rest maar volgt.”

Migchels wil benadrukken dat je 
met extra aandacht voor de bodem 
meer kunt bereiken: “Het mooiste 
voorbeeld was dit voorjaar de ooie-
vaars die bij mijn buurman op het 
nest zitten. Die kwamen elke dag 
foerageren bij mij op het stuk waar 
steenmeel in ligt: dat stuk moet dus 
bulken van het bodemleven. Dat 
zegt volgens mij genoeg.”

AKKERBOUWER SCHRÖR: 
“STEENMEEL WERKT GOED OP DE 
GRONINGSE ZANDGRONDEN”
Ook Henk Schrör uit Musselkanaal 
is overtuigd van het nut om steen-
meel te strooien: “De zandgronden 
kwamen iets te kort qua mineralen. 
Ik heb geprobeerd dit met com-

post op te vangen. Dat werkte 
ook goed, maar toch wilde ik deze 
proef ook eens proberen. Het was 
voor mij echt een sprong in het 
diepe.” Al snel bleek zijn keuze voor 
steenmeel te renderen: “Vorig jaar 
hebben we de aardappels gewo-
gen. De velden waarop Actimin was 
gestrooid leverden acht procent 
meer op dan het referentiemoment. 
De velden waar Biolit ingestrooid 
was, kwamen twee procent hoger 
uit. Dat is wel hoger, maar geen 
aanwijsbaar steenmeel-effect. 
Dat kan ook het gevolg van veel 
tarra zijn. Maar de acht procent bij 
Actimin is substantieel meer. 

Hoewel de kosten van steenmeel 
heel hoog liggen, valt er toch een 
goede winstmarge op te behalen. 
Mede omdat er niet direct aan-
gepaste mechanisatie nodig is en 
de loonwerkers aangeven dat het 
land waar steenmeel in ligt gemak-
kelijker te bewerken valt. Schrör: 
“Als de opbrengst structureel acht 
procent hoger wordt, dan kunnen 
de kosten voor het aankopen en 
uitrijden van steenmeel er  gemak-
kelijk uit.”

HARM MIGCHELS: “IK GA VOL-
GEND JAAR WEER STEENMEEL 
STROOIEN” 
Migchels heeft in totaal zes ton 
steenmeel gestrooid op zijn drie 

Oogstperiode

VOORWOORD

We zitten middenin de oogst-
periode. Een drukke tijd die 
veel van ons vergt, tegelijker-
tijd is het ook de periode 
waarin we na moeten denken 
over grondbewerking na de 
oogst, bewaarstrategieën tij-
dens het inschuren en behoud 
van de bodemstructuur. 

In deze editie van Innovatie & 
Ondernemen laten wij telers 
aan het woord die zich onder-
scheiden op het gebied van 
gewasbescherming, inzet van 
bodemverbeteraars en praten 
we met de enige innovatie-
socioloog in de landbouw-
sector over de toekomst van 
onze branche. Ook volgen 
we het project kansrijke 
eiwitgewassen, waarbij BO 
Akkerbouw in samenwerking 
met het Louis Bolk instituut 
een herintroductie van de 
peulvrucht in Nederland  
probeert te realiseren.

Allemaal ontwikkelingen die 
de sector drastisch kunnen 
veranderen, die dus ook 
invloed zullen hebben op 
de toekomstige dagelijkse 
bedrijfsvoering en op de 
managementkeuzes voor de 
individuele akkerbouwer. 

Tussen alle oogstperikelen 
door proberen wij hiermee 
inzicht te geven in de ontwik-
kelingen op korte en lange 
termijn. Soms is het goed 
om even niet stil te staan 
bij opbrengstverwachtin-
gen, prijsontwikkelingen en 
oogstomstandigheden. De 
blik verruimen en de langere 
termijn voor ogen houden. Het 
blijft een moeilijk gegeven, 
want het toekomstbeeld wordt 
nou eenmaal bepaald door de 
resultaten van nu. 

Onze vaste rubriek ‘Actuele 
Akkervraag’ ontbreekt dan 
ook niet in deze uitgave. 
Hierin beschrijven we een 
probleem waar u als teler 
momenteel op kunt stuiten. 
Teeltadviseurs van Delphy 
geven in dit stuk gratis advies 
om u als akkerbouwer in deze 
drukke tijd enigszins op weg 
te helpen. 

Op weg naar een succesvolle 
oogst nu en in de toekomst. 

Met agrarische tekstgroeten,

Richard Bender – 
Eindredacteur 

DOSSIER: 
BODEMBEHEER

STEENMEEL: 

“ Twintig procent 
meer opbrengst 
in de zomergerst”

Bert Carpay (links) bekijkt samen met Gino Smeulders (rechts) de gewasgroei bij Harm Migchels (midden).

“ EEN PROEF 
SLAAGT ALTIJD, 
ALLEEN HET 
RESULTAAT 
KAN JE NIET 
AANSTAAN”

Bert Carpay richt zich met Carpay Advies op de duurzame 
minerale vruchtbaarheid van de bodem in de agrarische sector. 
Bodemmineralen vormen volgens Carpay de kapstok voor tal 
van nuttige processen. Een jaar of tien geleden kwam Bert voor 
het eerst in aanraking met steenmeel. In een conversatie met 
een professor van de universiteit van Utrecht besprak hij de 
rol die steenmeel zou kunnen hebben bij het binden van CO2. 
Verdere verdieping in het onderwerp leidde tot een verrassende 
conclusie: “Ons vielen de schellen van de ogen toen we zagen 
welke mogelijkheden er zijn door steenmeel toe te passen als 
bodemverbeteraar.”
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goed toen de mineralogische 
vitaliteit van de bodem nog op 
orde was. In de tachtig jaar daarna 
is die naar beneden gekacheld. We 
hebben iets uit de bodem gehaald 
wat we niet hebben teruggevoerd, 
dus dat moeten we nu herstellen. 
Het belangrijkste is dat er een ge-
sprek komt tussen de bemestings-
deskundige, de bodemdeskundige, 
de geoloog en de bioloog. Alleen 
gezamenlijk kunnen we verder 
komen.”

BESPAREN IN BEMESTINGS-
KOSTEN EN OP BESTRIJDINGS-
MIDDEL
Henk Schrör ziet naast hogere 
inkomsten ook nog andere voorde-
len. Een eenvoudiger bemestings- 
en gewasbeschermingsprogramma 
moet een deel van de kosten 
terughalen. Maar vooral de bodem-
gesteldheid op de langere termijn 
ziet hij als een groot voordeel: “De 
kans dat ik van proefveld naar een 
volledig perceel met steenmeel ga 
is vrij groot.” 

MEER INFORMATIE OVER HET 
GEBRUIK VAN STEENMEEL ALS 
BODEMVERBETERAAR?
www.steenmeel.info 
óf
Bert Carpay - Carpay Advies 
www.carpay-advies.nl 
E-mail: info@carpay-advies.nl 
Tel. 06 - 27060889

hectare per jaar. Gino Smeulders: 
“Wij doen het op een verantwoorde 
manier. Inmiddels zijn we met PPO 
in overleg om samen te werken. 
Men ziet nu gelukkig in dat we 
complementaire kennis hebben. 

Wat is er mooier dan samenwer-
ken? Gelukkig zijn er mensen als 
Harm en Henk die daadwerkelijk 
verandering teweeg willen brengen. 
We kunnen dat niet alleen, de sec-
tor moet het zelf willen en daarbij 
is de samenwerking met PPO erg 
belangrijk.”

MINERALOGISCHE VITALITEIT 
HERSTELLEN
Volgens Carpay zijn we in de begin-
jaren van de vorige eeuw een sleu-
tel kwijtgeraakt, die we niet meer 
terug konden vinden. Steenmeel 
is volgens hem de methode om de 
bodem van het slot te halen: “In 
de huidige landbouwwetenschap 
ontbreekt vanuit de bodem gerede-
neerd mineralogische kennis. In 
de jaren ’30 van de vorige eeuw is 
de laatste Wageningse ingenieur 
gepromoveerd op het vak agro-
geologie. Daarna heeft kunstmest 
het overgepakt. Kunstmest werkte 

BODEMLEVEN
Carpay gaat zich de komende 
tijd vooral richten op een stukje 
bewustwording onder de akker-
bouwers. Volgens hem kost het na-
melijk erg veel tijd om het bestaan-
de denkpatroon te doorbreken: 
In zijn algemeenheid is het voor 
mensen moeilijk om te veranderen. 
Mensen pakken het bekende pad: 
wat ik vorig jaar gekocht heb aan 
bemesting, dat doe ik nu weer. Om 
te veranderen heb je een bepaalde 
drive nodig.”
Carpay hoopt dankzij de proef-
velden bij telers als Migchels en 
Schrör wel investeerders te kunnen 
aantrekken: “Iets dat werkt, vindt 
zijn weg wel. Daar ben ik van 
overtuigd. Wij spreken nu met PPO 
en LTO om dit project verder uit 
te bouwen. Daar is uithoudings-
vermogen en geduld voor nodig. Ik 
doe dit omdat ik het belang zie. De 
landbouw gaat dat ook wel zien. 
Het kantelpunt is vlakbij. Alleen 
de mens reageert traag omdat we 
gewoontedieren zijn en graag het-
zelfde blijven doen als in voorgaan-
de jaren.”

De initiatiefnemers laten zich 
hierdoor echt niet ontmoedigingen: 
“Innoveren gaat per definitie via 
teleurstellingen”, zo stelt Carpay 
nuchter. Inmiddels zijn de man-
nen door de wol geverfd als het 
gaat om steenmeel toepassen als 
bodemverbeteraar. De vuistregel 
die Carpay en zijn team hanteren 
voor de akkerbouw is twee ton per 

is ruller, het vocht kan beter weg. 
Een plek die in de afgelopen jaren 
steeds nat stond, is zelfs in het 
natte voorjaar droog gebleven.” 
Ook Schrör ziet een duidelijke ver-
betering in zowel zijn bodem als de 
gewassen. “De stand van het gewas 
waar Actimin in zit, is op de lijn af 
een stuk hoger en heeft veel meer 
bladhoeveelheid.”
De opbrengst van de suikerbieten 
zal dankzij de inbreng van steen-
meel dit jaar naar verwachting ook 
hoger zijn: “De verwachting is dat 
de opbrengst en het suikergehalte 
hoger uitvallen dan in andere jaren.”

proefveldjes. “Dat kost een paar 
centen, maar deze man gaat er de 
komende jaren mee door. We doen 
het nu voor het tweede jaar en ik 
weet nu al dat ik het volgend jaar 
weer ga doen. Ik ben zelfs al zo ver 
dat ik het Actimin ook ga strooien 
in de boxen bij de koeien, dus ook 
via die routing komt het terug op 
het land.” 

“HET VOCHT KAN OOK BETER 
WEG”
Hij vervolgt: “Ik merk nu gewoon 
dat er een betere verwerking van 
de grond mogelijk is. Ook onze 
loonwerker merkt het: de grond 

Henk Schrör toont het verschil in groei in de bieten. Rechts de bieten waar steenmeel is ingestrooid, links het onbehandelde perceel.

De bodemkwaliteit op de steenmeel-percelen is sterk verbeterd.

“ INNOVEREN GAAT 
PER DEFINITIE 
VIA TELEUR-
STELLINGEN”


