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‘Landbouwgrond raakt uitgeput’‘Landbou
Veel landbouw-
gronden raken
uitgeput door een
tekort aan mine-
ralen. Het pro-
bleem wordt
breed onderschat
omdat hier geen
oog voor is, stelt
Bert Carpay na af-
loop van het zoge-
heten steenmee-
lproject in de Gro-
nings-Drentse
Veenkoloniën.
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Veenkoloniën.

De uitputting van minera-
len (bepaalde zand- en
kleideeltjes) in de Neder-
landse bodem zou een

grote zorg voor de landbouw moe-
ten zijn. Ook de consument zou zich
zorgenmaken als deze op de hoogte
was van het verlies aan voedings-
waarde van veel van ons dagelijks
voedsel, stelt Bert Carpay (64) van
het gelijknamige adviesbureau in
Huissen. ,,Wat niet meer aan nutri-
enten en sporenelementen in de bo-
dem zit, zit ook niet in het voer voor
dieren en niet in voedsel voor men-
selijke consumptie.’’

Afgelopen jaar heeft Carpay met
financiering van LTO Noord Fond-
sen bij twee bedrijven op vier perce-
len onderzoek laten doen naar het
effect van steenmeel – gemalen vul-
kanische gesteente dat nagenoeg al-
le (sporen-)elementen bevat die ge-
wassen, dieren en mensen nodig
hebben–opdeopbrengst endekwa-
liteit vanhet gewas. Daarbij verbaas-
de het hem dat de onderzoekers van
Wageningen University & Research
(WUR), die het onderzoek monitor-
den, geen enkele kennis vanminera-
logie hebben. ,,In ieder geval gebrui-
ken ze die kennis niet.’’

De mineralen in onze bodem zijn
aangevoerd door overstromende ri-
vieren of door verpulvering van rot-
sen tijdens ijstijden.Onderzoek leert
dat demineralenvoorraad langzaam
maarnaar zeker uitgeput raakt. ‘Ver-
lies aan humus, het ontstaan van te-

korten aan sporenelementen en
structuurverlies zijn belangrijke sig-
nalen die direct gerelateerd zijn aan
het verdwijnenvanmineralenuit de
bodem. Deze problemen zullen ver-
ergeren als maatregelen uitblijven’,
schrijft Carpay in zijn onderzoeks-
verslag aan LTO Noord. Hij roep
WUR daarin op hier aandacht aan te
schenken. ,,Niets doen is ronduit
schadelijk voor de landbouw.’’

De daling van het mineralenge-
halte is deels het gevolg van het na-
tuurlijke proces van verwering. De
hoge productiviteit die de landbouw
nastreeft, eist echter ook zijn tol. De
afbraak is versneld door verzuring
van de bodem door het gebruik van
kunstmest en drijfmest en in het al-
gemeen door de verbranding van
fossiele brandstoffen, aldus Carpay.
Met gangbare meststoffen kan de
mineralogische schade niet worden
hersteld, stelt hij. Carpay: ,,Nieuwe
inzichten op wetenschappelijk ge-

bied tonen aan dat we aan de voor-
avond staan van een nieuw agra-
risch systeem.’’

Het toevoegen van steenmeel be-
hoort tot de nieuwe werkwijze om
de bodem te verbeteren. De samen-
stelling van steenmeel verschilt per
mijngebied. Daardoor is hun wer-
king in de bodem verschillend en la-
ten de verschillende steenmeelpro-
ducten verschillende resultaten
zien.

Die constatering heeft geleid tot
verschil van inzicht met WUR bij de
monitoring van de vier percelen.
,,De onderzoekers van de WUR heb-

ben alle resultaten op een hoop ge-
gooid terwijl het geheel verschillen-
de producten zijn. Alsof je het op-
brengen van stikstofkunstmest en
kaliumkunstmest als dezelfde be-
handeling beschouwt. Door diemid-
deling laat WUR zien dat ze de func-
tie en werking van steenmeel (nog)
niet begrijpen. Ik vind dit schok-
kend’’, aldus Carpay, ,,omdat het de
landbouw schaadt.’’

Het voor de regiomeest geschikte
steenmeel biedt zicht op een hogere
opbrengst en een hogere kwaliteit,
aldus Carpay. ,,Het zetmeelgehalte
in aardappelen op de proefvelden is
hoger, de planten zijn sterker en
minder gevoelig voor droogte en
ziektes. Daardoor zijn op termijn
minder chemische bestrijdingsmid-
delen nodig. Zodra het bodembe-
heer is geoptimaliseerd op het ge-
bied van mineralogie en bodemle-
ven wegen de extra inkomsten
ruimschoots op tegen de kosten van

duurzaam bodembeheer.’’
Alhoewel gefinancierd met land-

bouwgeld is het de vraag of en hoe
de sector dit onderwerp zal oppak-
ken. LTO Noord heeft toegezegd het
verslag aan alle relevante vakgroe-
pen toe te zenden. ,,Het is afwachten
of het daadwerkelijk op de agenda
komt.’’

Carpay rekent niet meteen op ap-
plaus. Omander bodembeheer te re-
aliseren, zullen wetenschappers
moeten toegeven dat ze lange tijd
een belangrijk aspect van de bodem-
vruchtbaarheid over het hoofd heb-
ben gezien. Ook verwacht hij verzet
uit de kunstmest- en kalkindustrie
omdat zij de vraag naar hun produc-
ten zullen zien teruglopen.

De proef in de veenkoloniën was
kleinschalig. Carpay hoopt dat er
een grootschaliger onderzoek naar
de toepassing van steenmeel komt
dat de landbouw zal overtuigen dat
het anders en beter kan.

Onderzoek
Veenkoloniën
legt verschil in
inzicht bloot

‘Landbouwgrond raakt uitgeput’

Onderzoekers Gino Smeulder (links) en Bert Carpay (rechts) in gesprek met Henk Schrör, één van de landbouwers die deelnam aan de proef. FOTO CARPAY ADVIES


