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Voorwoord 

Het (deel)project Extra groenbemesters in rotatieschema waarvan de eindrapportage nu 

voor u ligt, is uitgevoerd als onderdeel van het overkoepelende project Innovatie Biodiversiteit 

Veenkoloniën. Innovatie Biodiversiteit Veenkoloniën wordt geleid door Agrarische 

Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG), Agrarische Natuur Drenthe (AND), en de 

provincies Groningen en Drenthe. Het wordt gefinancierd via de POP3 regeling.  In Bijlage 1 

van deze rapportage vindt u een verantwoording van de activiteiten die zijn uitgevoerd, met 

verwijzingen naar de hoofdstukken in de rapportage waar deze verder staan beschreven. 
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Samenvatting 

Het telen van een groenbemester na de hoofdteelt zorgt door het beter bedekt houden 

van de bodem voor positieve effecten op de bodemkwaliteit en het boven- en 

ondergrondse leven. In de Veenkoloniën vormt het telen van groenbemesters een 

uitdaging vanwege problemen met plant-parasitaire aaltjes en vanwege de late oogst van 

zetmeelaardappelen en suikerbieten. In dit project is de potentie van verschillende 

groenbemestermengsels na een zomertarwe oogst onderzocht. Hierbij is onder andere 

gekeken naar de boven- en ondergrondse ontwikkeling van de groenbemester, 

bodembedekking, aaltjesvermeerdering en bovengrondse biodiversiteit bij verschillende 

zaaitijdstippen.  

 

In Mussel is een proef aangelegd waar op een perceel in stroken vijf verschillende 

groenbemesterbehandelingen (Bladrammenas, Easy Green Winter, Solarigol, Landsberger 

Gemenge en Vitamaxx) zijn ingezaaid op drie verschillende zaaitijdstippen (15 september, 9 

oktober en 1 november). De mengsels zijn vergeleken met een (aangrenzend) braak 

liggende strook. De groenbemesters zijn geselecteerd in samenspraak met de teler waarbij 

met name gelet is op verschillen in biomassa-productie, winterhardheid en op de 

verwachte effecten van deze groenbemesters op bekende plant-parasitaire aaltjes. De 

ontwikkeling van de mengsels is vervolgens gemonitord en metingen zijn gedaan.  

 

Er is een grote variatie aan aaltjes gevonden, zowel voor en na de teelt van de 

groenbemesters. In elke strook zijn op vier plotjes metingen gedaan. Hiervan zijn de 

resultaten gemiddeld. De uitkomsten geven globaal aan, zoals verwacht, dat het braak 

houden van percelen absolute aaltjesaantallen vermindert. Zowel plant-parasitaire aaltjes 

als andere aaltjes nemen af (en waarschijnlijk ander bodemleven). Het is wel zo dat voor 

specifieke aaltjessoorten sommige groenbemesters beter zijn in onderdrukking dan braak 

(bijv. P. pachydermus wordt beter onderdrukt door zowel Bladrammenas als Easy green 

winter). Het telen van elke groenbemester had een positief effect op het aantal saprofage 

(niet plant-parasitaire) aaltjes. 

 

De biomassa-ontwikkeling liep sterk terug bij het later inzaaien van de groenbemesters. Het 

tweede zaaitijdstip was ongeveer drie weken later dan het eerste zaaitijdstip, terwijl de 

gemiddelde biomassa bijna 90% minder was. De stroken van het derde zaaitijdstip lagen er 

nagenoeg braak bij en zijn daarom niet meer verder meegenomen in dit onderzoek. Bij het 

ingaan van de winter had van de behandelingen in T1 VitaMaxx de meeste bovengrondse 

biomassa geproduceerd en van de behandelingen in T2 de SolaRigol. Beide 

groenbemestersmengsels waren na de winter zo goed als volledig afgestorven. De 

grasachtige mengsels Easy Green Winter en Landsberger Gemenge waren minder ver 

ontwikkeld bij het ingaan van de winter maar groeiden in de winter nog goed door. Eind 
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februari hadden deze mengsels zich ten opzichte van begin december verdubbeld in 

biomassa. 

 

Wat betreft de soortensamenstelling waren de mengsels vaak een stuk minder divers dan in 

de samenstelling van het zaad. Dominerend in de stroken waren de bladrammenas, 

Japanse haver, bladrogge, Italiaans raaigras en gele mosterd. Hiervan hield alleen Italiaans 

raaigras goed stand gedurende de winterperiode. Soorten die niet of nauwelijks terug te 

vinden waren in het veld waren de klavers, wikkes, vlas, deder, niger, boekweit en 

zonnebloem. Dit zijn soorten die zich ofwel slecht kunnen ontwikkelen in het late 

groeiseizoen of een lage stikstofbehoefte hebben en daardoor wellicht zijn 

weggeconcurreerd.  

 

Er zijn profielkuilen gegraven en ondergrondse biomassamonsters genomen om de 

beworteling te beoordelen. De grasmengsels Easy Green Winter en Landsberger Gemenge 

wortelden het diepst en het meest intensief. Wat betreft de ondergrondse 

biomassamonsters leverden deze ook de meeste droge stof op. Hoewel VitaMaxx in het 

najaar veel bovengrondse biomassa had geproduceerd was de beworteling juist erg matig. 

Toen eind februari de ondergrondse biomassa gemeten werd waren VitaMaxx en SolaRigol 

zo goed als volledig afgestorven. De ondergrondse biomassa was toen flink lager dan bij de 

grasmengsels, maar nog wel hoger dan in de braak. De zomertarwe teelt voor de 

groenbemesters heeft door de goede doorworteling en het inwerken van de stoppel de 

ondergrondse biomassa resultaten beïnvloedt, wat terug te zien valt in de relatief hoge 

gemeten biomassa in de braakstroken.  

 

Eind februari zijn geleedpotigen gemonitord met potvallen. Er waren duidelijk meer 

springstaarten gevangen in de stroken van T1 dan in T2. Dit komt waarschijnlijk deels 

doordat T1 ook dichter bij de perceelsrand lag en het verwacht wordt dat de activiteit van 

geleedpotigen minder wordt naarmate je dieper het perceel in komt. Het aantal vliegen en 

kevers liet geen duidelijke patronen zien. In onderstaande hoofdstukken wordt er dieper op 

de onderzoeksopzet, methoden en resultaten ingegaan.  
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1 Inleiding 

In de Veenkoloniën worden tegenwoordig steeds meer groenbemesters geteeld en deze 

blijven vaker tot na de winter staan. Door de bodem door middel van een groenbemester 

na de hoofdteelt jaarrond bedekt te houden blijft de bodem beter beschermd tegen 

winderosie, verbetert de bodemstructuur en wordt de uitspoeling van nutriënten tegen 

gegaan. Door de groenbemester na de winter in te werken wordt vers organisch materiaal 

toegevoegd aan de bodem. Groenbemesters creëren ondergronds een leefomgeving 

voor het bodemleven en bieden bovengronds een schuilplaats voor insecten. Zo kunnen 

groenbemesters de biodiversiteit stimuleren en bijdragen aan een weerbare bodem. Deze 

positieve effecten worden groter geacht bij het telen van een mengsel ten opzichte van 

een enkelvoudige groenbemester.  

 

Een Veenkoloniaal bouwplan wordt gedomineerd door de teelt van zetmeelaardappelen 

en suikerbieten. Vanwege de late oogst van deze rooigewassen vormt het telen van 

groenbemesters een uitdaging. Er blijft weinig tijd over om een groenbemester in te zaaien 

voordat het land onberijdbaar wordt en het te koud wordt voor de groenbemester om zich 

goed te ontwikkelen. Daarnaast kunnen groenbemesters plant-parasitaire aaltjes 

vermeerderen die leiden tot opbrengstenverliezen in het nagewas. Dit maakt dat telers een 

weloverwogen keuze moeten maken welke groenbemesters ze op welk perceel inzetten en 

zorgt dat zij voorzichtig zijn met het telen van groenbemestermengsels.  

 

Om meer inzicht te krijgen in de effecten van zaaitijdstippen en groenbemesterkeuzes op 

de organische stof productie, aaltjespopulatie en biodiversiteit in de Veenkoloniën is in het 

najaar van 2021 een demonstratieproef aangelegd met vijf verschillende 

groenbemester(mengsel)s die zijn ingezaaid op verschillende data na de zomertarwe-

oogst. Om een goed beeld te krijgen van de organische stof productie is gekeken naar de 

bijdrage van zowel de bovengrondse als ondergrondse biomassa en naar de aandelen van 

de verschillende soorten in elk mengsel. Daarnaast wordt er ook gekeken hoe de 

verschillende mengsels zich standhouden bij vorst, wat de effecten van de mengsels zijn op 

de onkruidonderdrukking en of er verschillen te zien zijn tussen de mengsels in de 

beworteling. Tot slot zijn er opbrengstmetingen in de zetmeelaardappel volgteelt gedaan. 

Dit project “Extra groenbemesters in het rotatieschema” is onderdeel van het programma 

Innovaties Biodiversiteit Veenkoloniën.  
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2 Vraagstelling en onderzoeksdoel 

Onderzoeksvragen 

Het doel van deze studie is te onderzoeken wat het effect is van 3 verschillende 

zaaitijdstippen van verschillende groenbemester(mengsel)s op de organische stof 

productie, aaltjespopulatie, en biodiversiteit.   

 

Centrale vragen:  

 Wat is het effect van 3 verschillende zaaitijdstippen van verschillende 

groenbemester(mengsel)s op de ontwikkeling in boven- en ondergrondse biomassa?  

 Wat is het effect van 3 verschillende zaaitijdstippen van verschillende 

groenbemester(mengsel)s op de ontwikkeling van aaltjespopulaties?  

 Wat is het effect van 3 verschillende zaaitijdstippen van verschillende 

groenbemester(mengsel)s op de bovengrondse biodiversiteit? 

 

Daarnaast worden een aantal belangrijke bijkomende vragen meegenomen:  

 Wat is het effect van vorst op de groenbemester(mengsel)s en verschillende soorten? 

 Zijn (bepaalde soorten in) de groenbemester(mengsel)s in staat om zaden te 

produceren?   

 In welke mate zijn de verschillende groenbemester(mengsel)s in staat de bouwvoor te 

doorwortelen?  

 Wat is het effect van de groenbemester(mengsel)s op onkruidontwikkeling?  

 Wat is het effect van de 3 verschillende zaaitijdstippen op de (mate van) bewerking 

die nodig is bij het inwerken voor het inzaaien van de volgteelt?  

 Wat is het effect van de groenbemester(mengsel)s op de opbrengst van de volgteelt 

(zetmeelaardappel)? 

 

Vanwege de korte duur (1 seizoen) en niet-gerandomiseerde ligging van de proef, geven 

de resultaten van deze proef alleen een indicatie en verdere aanknopingspunten voor 

vervolgonderzoek. De onderzoeksopzet wordt verder toegelicht in hoofdstuk 3.  
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3 Onderzoeksopzet 

Het project is uitgevoerd in het najaar 2021 tot voorjaar 2022 op het bedrijf van de familie 

Sterenborg in Groningen, te Onstwedde. Op het betreffende perceel op dalgrond in 

Mussel, zijn na het inwerken van de graanstoppel op 3 verschillende zaaitijdstippen 6 stroken 

aangelegd. Dit betrof telkens 1 braak strook en 5 verschillende groenbemester(mengsel)s 

(Figuur 1). De tijdstippen zijn ingezaaid op 15 september (T1), 9 oktober (T2) en 1 november 

(T3).  
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Figuur 1: Schematische proefligging verschillende tijdstippen en groenbemester(mengsel)s. 

1. Braak 

2. Bladrammenas 

3. Easy green winter  

4. SolaRigol 

5. Landsberger gemenge ( winterhard) 

6. VitaMaxx (vorst gevoelig  

 

Figuur 2:  Samenstelling van de geteste groenbemester(mengsel)s. NB: plaatjes voor algemeen beeld, niet 
uit deze proef. 
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3.1 Locatie proef  

Het bedrijf van de familie Sterenborg ligt in Onstwedde, Groningen. Dit bedrijf heeft een 

traditioneel Veenkoloniaal bouwplan met voornamelijk zetmeelaardappelen (50%), 

suikerbieten (25%) en zomertarwe (25%). De familie Sterenborg is al langer bezig met 

biodiversiteit en manieren om te verduurzamen. Daarbij hebben ze ook al de nodige 

ervaring opgedaan met groenbemesters. Een van de vaak genoemde redenen voor het 

weren van groenbemestermengsels is de potentie voor vermeerdering van 

aaltjespopulaties. In het gesprek met vader en zoon Sterenborg kwam naar voren dat zij hier 

niet zo nerveus van worden. “Er zit van alles, maar zolang de bodem in evenwicht is word ik 

hier niet nerveus van”. Desondanks zijn ze wel geïnteresseerd in de effecten van 

verschillende groenbemesters in combinatie met verschillende zaaitijdstippen. Vanuit deze 

interesse hebben ze besloten mee te doen aan dit project.  

 

Vanwege de eerdere oogstdatum van zomertarwe is besloten een graanperceel te 

selecteren (Figuur 3). Dit geeft meer mogelijkheden voor het inzaaien op verschillende 

tijdstippen. In overleg met de telers is een perceel geselecteerd dat ze dit jaar voor het eerst 

in gebruik hadden, totaal 5.5 ha groot. Het perceel ligt aan de Bovensteveenweg, in Mussel. 

Het is een zandgrond met OS% tussen de 4-5,5%. In 2020 werden er aardappelen geteeld en 

in 2021 tarwe. Na het inwerken van de graanstoppel is de groenbemesterproef met 

verschillende zaaitijdstippen ingezaaid. Na het inwerken van de groenbemesters zijn vrijwel 

meteen weer zetmeelaardappels gepoot.  

 

Figuur 3: Locatie van de groenbemesterproef. 
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4 Materiaal en methode 

4.1 Groenbemestermengsels 

In de proef zijn vijf verschillende groenbemestermengsels ingezaaid na de oogst van 

zomertarwe (Figuur 2). De groenbemestermengsels zijn gekozen in overleg met de teler. 

Aandachtspunten daarbij waren vooral het late inzaaimoment en effecten op bekende 

pathogene aaltjes in het perceel. Bij de selectie zijn zowel winterharde als vorstgevoelige 

mengsels meegenomen. Bladrammenas is een veel geteelde groenbemester in dit gebied 

en als een referentie meegenomen. Easy Green Winter was een mengsel dat aangeboden 

werd door DSV en wat in een voorgaande proef (Bodembedekking, 2021) goede resultaten 

qua biomassa behaalde. Solarigol is een 7 soorten mengsel met 40% vlinderbloemigen. 

Landsberger gemenge is een mengsel met 50% italiaans raai en inkarnaatklaver (30%) en 

winterwikke (20%). Dit mengsel kan eventueel dienen voor veevoer en is daardoor 

interessant als mogelijke alternatieve bron van inkomsten. Het mengsel VitaMaxx bevat wel 

10 soorten die allemaal vorstgevoelig zijn. Hieronder staan de verschillende soorten in het 

groenbemestermengsel beknopt beschreven. De informatie komt grotendeels uit het 

Handboek Groenbemesters (2019).  

Tabel 1: De prijs (€/kg), adviesdosering (kg/ha) en zaaizaadkosten (€/ha) voor de vijf verschillende 
groenbemestermengsels. 

Mengsel Prijs (€ / kg) Dosering (kg/ha) Kosten (€/ha) 

Bladrammenas  20 - 30  

Easy Green Winter 1,46 25 - 30 37 – 44 

SolaRigol 3,05 30 - 40 90 – 120 

Landsberger gemenge 3,20 50 - 70 160 – 225 

VitaMaxx 3,15 25 - 35 80 – 110 

Bladrammenas (Raphanus sativus) 

Is een weinig knolvormende vorm van rammenas en is geschikt voor alle grondsoorten. 

Bladrammenas is een vlotte groeier die gemakkelijk onkruid onderdrukt. Relatief lage 

gevoeligheid voor nachtvorst, waardoor het nog vrij lang kan doorgroeien en ook bij late 

zaai nog voldoende gewas vormt. Bladrammenas is een sterk stikstofbehoeftig gewas (40-80 

kg N/ha) en zeer geschikt als N-vanggewas. Het is een slechte tot matige waardplant voor 

het maiswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi), het bedrieglijke 

maiswortelknobbelaaltje (Meloidogyne fallax), het noordelijke wortelknobbelaaltje 

(Meloidogyne hapla) en wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans).  

Easy green winter 

Easy green winter bestaat uit twee grasachtige: bladrogge en Italiaans raaigras.  
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Bladrogge (Secale cereale)  

Kan op alle grondsoorten, minder geschikt natte slempgevoelige soorten. Zeer goede 

beworteling bouwvoor. Niet vorstgevoelig. Groeit snel en kan laat worden gezaaid, 

onkruidbestrijding meestal niet nodig. Bekende waardplant voor meerdere aaltjes, weinig 

schade opbrengst. Kan vermeerdering van naaktslakken veroorzaken.  

 

Italiaans raaigras (Lolium multiflorum) 

Groeit snel, heeft goede productie, geschikt voor beweiding / snede  gras. Alle 

grondsoorten, minder op veen. Intensieve beworteling, met name in de bovenste 10cm. 

Weinig vorstgevoelig, N bemesting 50-60kgha, onkruidbestrijding niet nodig door snelle 

groei. Waardplant meerdere aaltjes (voornamelijk trichodoride aaltjes), sterke 

vermeerdering kniptor, emelten, slakken. 

SolaRigol 

Het groenbemestermengsel SolaRigol bestaat uit Zomerwikken, Japanse Haver, Niger, 

Tillage rammenas, Alexandrijnse klaver, Vlas en Deder.  

 

Zomerwikken (Vicia sativa) 

Snelgroeiende eenjarige vlinderbloemige. Bedekt de bodem niet volledig en presteert 

daardoor beter in mengsels. Vorstgevoelig, vriest gemakkelijk af. Geen N-bemesting nodig. 

Vraagt om een vochtige grond met niet te lage pH. Alleen het wortellesieaaltje 

(Pratylenchus penetrans) en het erwtencystenaaltje kan zich vermeerderen op wikke.  

 

Japanse haver (Avena strigosa) 

Kan op alle grondsoorten worden geteeld. Ontkiemt snel en kan in relatief korte tijd veel 

organische stof produceren. Is een officieel stikstof vanggewas. Is gevoelig voor vorst. Qua 

aaltjes is er nog weinig bekend, behalve vermeerdering van het maiswortelknobbelaaltje. 

Vermeerderd de kniptor.  

 

Niger (Guizotia abyssinica) 

Composiet uit Afrika. Groeit goed onder warme omstandigheden en vriest al bij 4 graden 

boven nul af. Staat erom bekend zeer intensief en diep te wortelen. Wanneer goed 

ontwikkeld, beschikt het gewas over een penwortel van ongeveer vijf centimeter dik en 

twintig centimeter lang. Veel bladmassa en goede organische stof opbouw.  

 

Tillage rammenas (Raphanus sativus subsp. longipinnatus) 

Stikstofbehoeftig gewas dat voor goede groei warmte en vocht nodig heeft. De wortel van 

dit gewas kan 20-30 cm lang worden en een diameter van 5-10 cm krijgen die na afsterven 

makkelijk verteert. Wordt vaak toegepast bij niet-kerende grondbewerking om lucht in de 

grond te krijgen. Het gewas is gevoelig voor vorst. Groeit op alle grondsoorten.  
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Alexandrijnse klaver (Trifolium alexandrium) 

Eénjarige klaver, vooral geschikt voor klei/lössgrond. Goede, niet al te intensieve beworte-ling. 

Geen N bemesting nodig, heel vorstgevoelig. Groeit vrij snel en bedekt bodem goed. Ook 

geschikt als voedergewas, aantrekkelijke bloei voor insecten. Schade aaltjes: Meloidogyne 

chitwoodi , M. fallax, M. hapla en tabaksratelvirus. Schade door overige aaltjes onbekend. 

 

Vlas (Linum usitatissimum) 

Niet verwant aan akker- en tuingewassen en daardoor voor veel ziekten en plagen een 

neutraal gewas. Vlas heeft een lage stikstofbehoefte en ontwikkelt zich snel en stevig. Kan 

op alle grondsoorten geteeld worden, mits de ph-KCl hoger is dan 4,5. Vorstgevoelig. 

 

Deder (Camelina sativa) 

Snelgroeiend kruisbloemig gewas. Past met een laag aandeel goed in een mengsel als 

snelle bodembedekker. Deder is vorstgevoelig. Diepe beworteling. Geen bemesting nodig. 

Landsberger gemenge 

Het groenbemestermengsel Landsberger gemenge bestaat uit Italiaans raaigras, Inkarnaat 

klaver en Winterwikken.  

 

Italiaans raaigras (Lolium multiflorum) (zie mengsel SolaRigol) 

 

Incarnaat klaver (Trifolium incarnatum) 

Eenjarige vlinderbloemige die diep wortelt. Groeit ook goed onder koude en natte 

omstandigheden en is in staat te overwinteren wanneer de plant zich in het rozetstadium 

bevindt. Geen bemesting nodig. Hoge C/N-verhouding ten opzichte van andere 

klaversoorten, waardoor de vertering langzamer verloopt. Effect op aaltjesdruk onbekend. 

Goed in het onderdrukken van onkruid, bij opkomst gevoelig voor slakken.  

 

Winterwikke (Vicia villosa, bonte wikke) 

Informatie uit het groenbemester handboek is voor ‘voederwikke’. Dit is niet geheel verge-

lijkbaar, voederwikke is een minder winterharde variant. Vereist pH-KCL min. 5,0 en een goe-

de vochtvoorziening. Matige doorworteling. Geen N bemesting nodig, alleen bij stoppel. Als 

jong gewas geen goed concurrentievermogen, meer inzaaien. 

VitaMaxx 

Het groenbemestermengsel VitaMaxx bestaat uit Japanse haver, boekweit, niger, gele 

mosterd, deder, vlas, Ethiopische mosterd, facelia, zonnebloem en bladrammenas.  

Japanse haver, niger, deder en vlas (zie mengsel Solarigol) 

 

Bladrammenas (Raphanus sativus) (zie pagina 11) 
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Boekweit (Fagopyrum esculentum) 

Gewas dat snel groeit, de bodem vlot bedekt en onkruid goed weet te onderdrukken. 

Groeit het beste op zand- en dalgronden, minder geschikt voor zware klei. Niet 

vorstbestendig. Schiet snel in het zaad waardoor opslag een risico is. 

 

Gele mosterd (Sinapis alba) 

Lang en massaal gewas met een snelle beginontwikkeling waardoor het in korte tijd veel 

organische stof kan vastleggen. Kan op de meeste grondsoorten geteeld worden, maar zijn 

minder geschikt voor zure grond. Zeer vorstgevoelig. Vermeerdert het 

maiswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) en het bedrieglijk 

maiswortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla) matig. Bepaalde trichordoride aaltjes 

worden sterk vermeerderd.  

 

Ethiopische mosterd (Brassica carinata) 

Goede onkruidonderdrukking door vlotte beginontwikkeling. Forse bovengrondse biomassa. 

Lang vegetatief stadium waardoor er geen risico is op zaadopslag. Vorstgevoelig, maar 

minder dan gele mosterd. Stikstofbehoeftig gewas (50 kg N per hectare). Waardplant voor 

verschillende schadelijke aaltjes waaronder het wortellesieaaltje en bietencysteaaltjes. 

 

Facelia (Phacelia tanacetifolia) 

Wortelt relatief ondiep maar zeer intensief wat voor een mooie structuur zorgt in de bovenste 

grondlaag. Heeft een positief effect op allerlei insectensoorten. Groeit goed op vrijwel alle 

grondsoorten behalve zware klei en zeer kalkrijke bodems. Kan overwinteren bij zaai in de 

herfst. Stikstofbehoeftig gewas (50 kg N per hectare). Sterke vermeerderaar voor 

trichodoriden en een matige vermeerderaar voor het noordelijk wortelknobbelaaltje 

(Meloidogyne hapla).  

 

Zonnebloem (Helianthus annuus) 

Gewas dat diep wortelt en veel biomassa vormt. Door de hoge en stevige groei bieden 

zonnebloemen steun aan minder stevig groeiende gewassen. Vorstgevoelig. 

4.2 Methoden 

Er zijn verschillende metingen gedaan om de onderzoekvragen uit hoofdstuk 2 te 

beantwoorden (Figuur 4). Hieronder is de werkwijze van de metingen omschreven. De 

resultaten staan in hoofdstuk 5. 
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Aaltjes 

In het 1e en 3e zaaitijdstip zijn in elke strook aaltjesmonsters genomen. Deze twee tijdstippen 

zijn uitgekozen voor aaltjesanalyse omdat hier de grootste verschillen tussen 

aaltjespopulaties werden verwacht. In elk object zijn in 4 herhalingen, in uitgezette plotjes 

van 3 x 3 meter, met een guts aaltjesmonsters gestoken. Dit ging om 25 steken tot 20cm 

diep over het hele plotje verdeeld. De plotjes zijn met een GPS vastgelegd. Een week na het 

inwerken van de groenbemesters zijn in de stroken van het 1e tijdstip opnieuw 

mengmonsters genomen. Aangezien de groenbemesters van het 3e tijdstip niet of 

nauwelijks waren opgekomen en er dus geen effect van de behandelingen werd verwacht 

is er gekozen om geen monsters te nemen in het 3e tijdstip. De mengmonsters zijn 

onderzocht door HLB op vrij levende alen.  

Aaltjesmonsters Voor Na 

1e tijdstip 26 augustus 2021 25 april 2022 

3e tijdstip 11 november 2021 - 

 

1) Aaltjesmonsters op 26 
augustus en 25 april 

2) Bovengrondse biomassa-bepaling 
op 7 december en 28 februari 

3) Beoordeling beworteling op 7 
december en 28 februari,  

ondergrondse biomassa op 28 februari 

4) Beoordeling bodembedekking 
op 7 december en 28 februari 

5) Biodiversiteitsmetingen begin 
maart 

Figuur 4: De verschillende metingen die zijn verricht voor, tijdens en na de groenbemesterteelt. 
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Bovengrondse biomassa 

Op twee momenten tijdens de groei van de groenbemesters zijn bovengrondse 

biomassamonsters genomen om iets te kunnen zeggen over de biomassaproductie en 

vorstgevoeligheid van de verschillende groenbemesters. Het eerste meetmoment was op 7 

december 2021vlak voor de temperaturen onder het vriespunt zakten. Het tweede 

meetmoment was 28 februari 2022, kort voor het moment waarop de groenbemesters 

werden ingewerkt. Voor de bovengrondse biomassamonsters werd per groenbemesterobject 

3 keer een vierkant frame op een willekeurige plek in het object gegooid, waarbij de niet-

representatieve stukken werden vermeden. Biomassa werd met scharen op grondniveau 

afgeknipt. Bij het eerste meetmoment is een frame met een oppervlakte van 1 x 1 meter 

gebruikt. Vanwege de grote hoeveelheden biomassa die dit opleverde zijn bij het tweede 

meetmoment monsters genomen met een oppervlakte van slechts 0,5 x 0,5 meter, waarna 

de uitkomsten zijn omgerekend. 

 

De biomassamonsters zijn gesorteerd op soort waarna het versgewicht van elke soort in het 

monster is bepaald. Hierbij zijn de onkruiden apart gehouden om iets te kunnen zeggen 

over de onkruidonderdrukking in elk mengsel. De monsters zijn op 70 ºC gedurende 24 uur 

gedroogd om het droge stofgewicht te bepalen. Daarnaast is ook het koolstofgehalte van 

elk monster bepaald. 

Ondergrondse biomassa 

Op 28 februari 2022 zijn ondergrondse biomassamonsters genomen in de 

groenbemesterstroken uit T1 en T2. Hiervoor zijn met een grondboor met een 

binnendiameter van 10,5 cm grondmonsters gestoken van de bovenste 0-10 cm laag van 

de bouwvoor en de 10-20 cm laag eronder. Per object is met de grondboor gestoken op de 

drie kale plekken waar de bovengrondse monsters genomen zijn. Dit materiaal uit de drie 

steken is per diepte samengevoegd als één meetpunt. De monsters zijn gespoeld om 

wortelmateriaal te scheiden van anorganisch materiaal en bladresten. Het wortelmateriaal 

is vervolgens gedurende 24 uur gedroogd op 70 ºC om het droge stofgewicht te bepalen. 

Beworteling  

De beworteling van de verschillende groenbemesterbehandelingen uit T1 zijn op twee 

momenten (8 december 2021 en 28 februari 2022) geëvalueerd. Van elke soort die zich ten 

tijde van de evaluatie in de strook aanwezig was zijn drie individuele planten uitgegraven 

om de diepte en bewortelingsintensiteit van de verschillende soorten te bepalen. 

Daarnaast is een kuil gegraven om een beeld te krijgen van de diepte en intensiteit van de 

doorworteling van de soorten gezamenlijk in het mengsel. 

 

Bodembedekking 
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Gedurende de groei van de groenbemestermengsels is de bodembedekking gevolgd. 

Hiervoor zijn op 7 december 2021 en op 28 februari 2022 van bovenaf foto’s gemaakt van 

de groenbemesterbehandelingen. De app Canopeo is gebruikt om de bodembedekking 

van de groenbemesters te kwantificeren. Deze app bepaalt voor elke foto welk 

percentage van de pixels vegetatie weergeeft en berekent hieruit het percentage 

bodembedekking. 

 

Biodiversiteit geleedpotigen 

Aan het eind van de winter zijn geleedpotigen gemonitord door Faunax Ecologisch 

Adviesbureau om te onderzoeken of groenbemesters een effect hebben op het 

voorkomen van deze athropoden. De monitoring vond plaats door middel van potvallen. In 

elke strook uit T1 en T2 zijn op 28 februari 2022 twee potvallen geplaatst. Na een week zijn de 

vallen geleegd en zijn de vallen nog eens voor een week in de stroken geplaatst als 

herhaling van de proef. De gevangen individuen zijn gedetermineerd op soort.  

Zaadontwikkeling 

Op 7 december 2021 en 28 februari 2022 is gekeken naar de zaadontwikkeling van de 

soorten in elke groenbemesterbehandeling. Er is gekeken of er al planten in het zaad 

stonden en om welke soorten dit ging. 

Inwerken groenbemesters 

Voor de eindversie wordt hier nog een stuk ingevoegd. 

Opbrengst volggewas  

In het volggewas (zetmeelaardappel) worden eind september 2022 opbrengstmetingen 

gedaan. Dit is pas na de oplevering van deze rapportage. In oktober 2022 zal een toevoeging 

op deze rapportage volgen waarin de resultaten van deze opbrengstmetingen zijn 

opgenomen.  
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5 Resultaten 

5.1 Algemene ontwikkeling van de groenbemesters 

De winter van 2021/2022 was relatief erg mild, waarbij de nachttemperaturen nauwelijks in 

de buurt kwamen van het vriespunt. Eind december heeft het enkele nachten gevroren 

waarbij de minimum temperatuur zo’n -8 °C bedroeg (KNMI weerstation Nieuw Beerta). 

Desalniettemin was een deel van de groenbemesters bij de biomassabemonstering in 

februari 2022 afgestorven. De groenbemesters werden door natte omstandigheden 

uiteindelijk pas ingewerkt op 22 april 2022. Maart 2022 was de zonnigste maart sinds er 

gemeten wordt en was daarbij relatief warm. De mengsels met winterharde grassen 

hebben na de biomassabemonstering op 28 februari, tot het moment van inwerken, nog 

biomassa kunnen vormen. In de braakstroken en de behandelingen ingezaaid in T2 en T3 

stond na de winter veel opslag van zomertarwe en vogelmuur (Figuur 5). Zie voor meer 

foto’s de bijlagen 2 & 3.  

 

5.2 Aaltjes 

De aaltjesanalyse laat zien dat er veel variatie is binnen het perceel, dit komt overeen met 

resultaten uit een eerdere groenbemesterproef (Bodembedekking, 2021). Het eerste 

meetmoment in tijdstip 1(26 aug. 2021) laat veel variatie zien. In Figuur 6 wordt het aantal 

keren gegeven dat een bepaald aaltje is aangetroffen in alle plotjes (totaal 24).  

 

T2 bladrammenas 

T2 braak T2 EGW 
T1 Vitamaxx T2 braak 

T1 Vitamaxx 

Figuur 5: Ontwikkeling van het proefveld op 7 december 2021 (links) en op 28 februari 2022 (rechts).  

7 december 2021 28 februari 2022 
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Figuur 6: aantal keer dat een plotje een aaltjessoort bevatte 

Hier worden de resultaten van de aaltjesanalyse van het 1e zaaitijdstip besproken. Doordat 

de groenbemesters in het 3e zaaitijdstip zich niet ontwikkeld hebben, kan daar helaas geen 

groenbemestereffect worden verwacht. Hierdoor zijn deze niet nogmaals bemonsterd.  

 

Om een beter algemeen beeld te krijgen van het effect van de groenbemesters op aaltjes, 

zijn in elke groenbemesterstrook op vier plekken (plotjes) monsters genomen. Hieronder 

worden eerst de resultaten voor gemiddelde aantallen vrijlevende alen per behandeling 

weergegeven en besproken. De vrijlevende alen zijn door HLB B.V. in Wijster geanalyseerd 

en ingedeeld in categorieën van de zwaarte van de besmetting (van geen tot zwaar). 

Deze categorieën zijn indicatief voor mogelijke gewasschade, maar het staat niet een op 

een vast dat een ‘zware’ besmetting ook tot veel gewasschade zal leiden. Veel andere 

factoren hebben hier invloed op waaronder weersomstandigheden, management en het 

overige bodemleven. Aan het eind van het hoofdstuk worden de saprofage alen nog 

weergegeven.  

Gemiddeld beeld 

Het gemiddelde beeld dat uit de aaltjes analyse kwam laat geen besmettingen zien met M. 

hapla en M. naasi. In een aantal gevallen zijn P. penetrans en Paratylenchus spp. 

aangetroffen. Lichte besmettingen zijn gevonden voor P. neglectus, P.crenatus, M. 

chitwoodi/fallax en Tylenchorhynchus spp. Gemiddelde besmetting werd voor 

(Para)Trichodoridae spp. gevonden. Er was sprake van zware besmetting voor Trichodorus 

Similis en Paratrichodorus pachydermus. Het is opvallend dat er geen besmetting met M. 
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naasi is aangetroffen voor de winter, aangezien het aaltjesschema sterke 

vermeerdering/schade hiervan vermeld met zomertarwe (de teelt voor de 

groenbemesters). Voor de volgteelt is de lichte besmetting met M. chitwoodi/fallax een 

aandachtspunt (aaltjesschema). De zware besmettingen met de vrijlevende aaltjes P. 

pachydermus en T. similis zijn wel enigszins zorgwekkend, maar ook zeker niet vreemd in een 

veenkoloniaal bouwplan met veel aardappelteelt.   

Braak  

In de braakstrook van tijdstip 1 werden voor en na de winter aaltjes aangetroffen. In 

onderstaand figuur zijn de gemiddelde resultaten van plotjes weergegeven (Figuur 7). De 

variatie tussen de plotjes was groot, dus deze figuren geven een gemiddeld beeld weer. 

Wat opvalt is de afname van de populatie P. neglectus met bijna 2/3 over de winter. De 

resultaten laten een zware besmetting met (Para)Trichodoridae spp., T. similis en P. 

Pachydermus zien. Na de winter zijn geen T. similis alen meer teruggevonden. Ook de 

(Para)Trichodoridae spp. populaties waren gehalveerd. Voor P. pachydermus zijn ongeveer 

gelijke aantallen teruggevonden.   

 

Figuur 7: aaltjes in de braak voor en na de winter 

Een belangrijke kanttekening is hier ‘hoe braak was de braak’. Figuur 8 laat de toestand in 

het veld zien van de braak op 11 nov 2021. Er was sprake van enige tarweopslag en er 

stond wat onkruid (vogelmuur). Beide soorten kunnen een waardplant zijn voor 

bodemorganismen.  
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Figuur 8: foto van de braakstrook op 11-11-2021, er staat enige tarweopslag en vogelmuur 

Bladrammenas 

De bladrammenas groenmesterstrook bevatte ook aaltjes voor en na de groenbemester 

(Figuur 9). Ook in deze groenbemester is, gemiddeld gezien, de populatie P. neglectus bijna 

gehalveerd. Ook M. chitwoodi is bijna niet teruggevonden. Opvallend is de toename van 

de (Para)Trichidoridae spp. van gemiddeld geen besmetting tot 120 gevonden aaltjes. De 

zware besmetting met de alen T. similis en P. pachydermus zijn daarentegen niet meer 

teruggevonden na de bladrammenas teelt.  

 

Figuur 9: aaltjes voor en na Bladrammenas 
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Easy green winter 

Vanuit het oogpunt van aaltjesbeheersing worden door DSV met name Easy green 

groenbemesters aangeraden (Brochure DSV groenbemesters, 2021). De aaltjesresultaten 

voor Easy green winter (met Winterrogge en Italiaans raaigras) staan hieronder 

weergegeven (Figuur 10). De populatie van P. crenatus neemt toe, dit is opvallend 

aangezien een eerdere proef met het Easy green winter mengsel juist een afname aan P. 

crenatus liet zien (Bodembedekking, 2021, figuur 4). Het is mogelijk dat de voorgaande 

hoofdteelt hier nog van invloed op is (in dit geval zomertarwe, bij de vorige proef waren dit 

suikerbieten). De populatie P. neglectus blijft ongeveer stabiel en M. chitwoodi/fallax neemt 

ook hier af. Er is een significante toename van (Para)Trichodoridae spp. De T. similis 

populatie is na de groenbemester niet meer aangetroffen. De soort P. pachydermus is in 

populatie flink afgenomen, wat opvallend is aangezien bij alle andere behandelingen 

(behalve bladrammenas) hierbij een toename werd waargenomen (óók een lichte 

toename onder braak). Tylenchorhynchus spp. zijn wel in fors in populatie toegenomen. Ook 

deze bevinding werd niet gedaan in de eerdere Bodembedekking proef (2021). Daar werd 

juist een stabiele tot enigszins afnemende populatie gevonden. Ook hier speelt mogelijk de 

voorgaande hoofdteelt een rol.  

 

Figuur 10: aaltjes voor en na Easy green winter 

Solarigol 

De groenbemester Solarigol bestaat uit zeven soorten planten (Zomerwikken, Japanse Haver, 

Niger, Tillage rammenas, Alexandrijnse klaver, Vlas en Deder; zie H4). Veel van deze soorten 

zijn (nog) niet beschreven in het aaltjesschema. De resultaten laten een flinke toename van 

de aaltjes P. neglectus en P. penetrans zien (Figuur 11). Daarnaast is ook opvallend dat P. 

crenatus niet is teruggevonden na de groenbemester. Dit geldt ook voor M. chitwoodi/fallax. 

Dit is opvallend aangezien het aaltjesschema wel sterke vermeerdering inschat bij de soorten 

Japanse Haver en Alexandrijnse klaver. Voor de andere soorten is nog geen informatie 
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beschikbaar. Er werd een (lichte) toename in de (Para)Trichodoridae spp. en P. pachydermus 

gemeten. Voor T. similis werd een afname in de populatie gevonden.  

 

 

Figuur 11: aaltjes voor en na Solarigol groenbemester 

Landsberger gemenge 

In de landsberger gemenge groenbemester zitten Italiaans raaigras, Inkarnaat klaver en 

Winterwikke (Figuur 12). Hier werd een (heel lichte) toename voor P. neglectus en P. 

penetrans gevonden. Dit is opmerkelijk aangezien het aaltjesschema sterke vermeerdering 

van P. penetrans voorspelt onder Italiaans raaigras (aaltjesschema). Opvallend was ook dat 

de P. crenatus populatie sterk is vermeerderd onder deze groenbemester. Daarnaast is een 

afname aan M. chitwoodi gevonden. Ook een opvallende afname van T. similis werd 

gemeten. Voor P. pachydermus nam de populatie licht toe, terwijl de Tylenchorhynchus 

spp. significant toenam.   
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Figuur 12: aaltjes voor en na Landsberger gemenge 

Vitamaxx 

Figuur 13 laat de resultaten zien voor de aaltjesmonsters in Vitamaxx (10 soorten: Japanse 

haver, boekweit, niger, gele mosterd, deder, vlas, Ethiopische mosterd, facelia, zonnebloem 

en bladrammenas; zie H4). Opvallend is hier de verdubbeling van de P. crenatus populatie. 

Het aaltjesschema heeft hier helaas (nog) geen informatie voor de betreffende 

groenbemester. Ook voor de P. neglectus populatie is gemiddeld een stijging 

waargenomen. Daarnaast is voor M. chitwoodi/fallax de populatie ook bijna geheel 

verdwenen na de Vitamaxx groenbemester. Dit is opvallend aangezien het aaltjesschema 

sterke vermeerdering onder Japanse haver, en enige vermeerdering onder Ethiopische 

mosterd en facelia geeft. T. similis nam af, terwijl P. pachydermus bijna is verdubbeld. Ook 

Tylenchorhynchus spp. zijn fors toegenomen onder Vitamaxx.   

 

Figuur 13: aaltjes voor en na Vitamaxx 
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Saprofage aaltjes  

Naast de plant-parasitaire aaltjes zijn ook andere aaltjes gemeten. De saprofage aaltjes zijn 

nematoden die geen schade doen aan de planten, maar ander dood organisch materiaal 

afbreken. Een hoog gehalte aan saprofage aaltjes kan worden gezien als een indicatie 

voor een beter bodemleven. Doordat er meerdere aaltjes(soorten) aanwezig zijn is de kans 

groter dat het bodemleven in evenwicht blijft.  

 

De resultaten (Figuur 14) laten zien dat het aantal saprofage aaltjes (gemiddeld) ongeveer 

gelijk is gebleven onder de braak behandeling. Na elke groenbemester vindt een stijging 

van het aantal saprofage aaltjes plaats. Meest opvallend is de stijging na de 

bladrammenas en landsberger gemenge. Uit vorig onderzoek is wel gebleken dat het 

aantal saprofage aaltjes snel kan vermeerderen na het inwerken van een groenbemester. 

Het bemonsteren van de aaltjes is drie dagen na het inwerken gebeurd. Dit kan deels de 

hoge stijging verklaren van het aantal, maar niet geheel. De groenbemesters Solarigol en 

Vitamaxx waren namelijk al vrijwel geheel afgestorven. Bij de groenbemesters met nog veel 

bovengrondse biomassa is het inwerken waarschijnlijk een deel van de verklaring voor de 

grote stijging.  

 

 

Figuur 14: gemiddeld aantal saprofage aaltjes voor en na de behandeling 

Discussie  aaltjesresultaten  

De variatie van de aantallen aaltjessoorten tussen de plotjes was groot. Het gemiddelde 

beeld van vier plotjes laat interessante resultaten zien voor de verschillende 

groenbemesterbehandelingen. Bij het vergelijken van de behandelingen komt de braak als 

beste behandeling naar voren voor het tegengaan van vermeerdering van het absolute 

aantal aaltjes. Wanneer de focus op een specifieke aaltjessoort ligt, bijvoorbeeld op P. 
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pachydermus, dan kunnen groenbemesters als bladrammenas en easy green winter een 

(gemiddeld) hogere afname van het aantal van P. pachydermus aaltjes geven. Het blijft 

echter lastig om hier met zekerheid iets over te kunnen zeggen vanwege de grote variatie 

in het veld en het gebrek aan herhalingen in de proef. Daarnaast wil het absolute aantal 

aan aaltjes nog niet meteen zeggen dat dit ook tot meer schade aan het gewas leidt. De 

resultaten voor de aantallen saprofage aaltjes geven een indicatie dat het telen van 

groenbemesters het aantal saprofage aaltjes bevordert, en zeer waarschijnlijk ook een 

positief effect heeft op ander bodemleven. Een grotere variatie aan bodemleven zorgt 

voor een weerbare bodem waar het aantal plant-parasitaire aaltjes beter in balans kan 

worden gehouden.  

5.3 Bovengrondse biomassa  

De bovengrondse biomassaproductie verschilde in het late najaar sterk tussen de 

groenbemestersmengsels. De biomassa in de objecten met kruisbloemigen (Bladrammenas, 

SolaRigol en Vitamaxx) was op 7 december duidelijk hoger dan de objecten met 

hoofdzakelijk grassen (Easy Winter Green en Landsberger gemenge) (Tabel 2). De 

groenbemesters gezaaid op 15 september (T1) waren bovengronds relatief goed 

ontwikkeld en bereikten biomassa’s tussen de 6 en 18 ton/ha. De groenbemesters die 

gezaaid waren op 9 oktober (T2) en 1 november (T3) lagen duidelijk achter in groei (Figuur 

15; Bijlage 2). Van de groenbemesters in T2 was de hoogste biomassaproductie bereikt door 

SolaRigol met 2,0 t/ha. De groenbemesters gezaaid in T3 waren pas net of slechts deels 

gekiemd. De totale productie is berekend op 0,01 tot 0,17 t/ha. 

 

Wat betreft droge stof waren de verschillen tussen de groenbemestermengsels minder groot 

(Tabel 2). De droge stof productie van de mengsels gezaaid in T1 waren allen ongeveer 1,5 

tot 2 ton per hectare. De productie lag in de grasachtige mengsels iets lager dan in de 

andere mengsels. Van de mengsels gezaaid in T1 behaalde VitaMaxx de hoogste droge 

stof opbrengst met 1,93 t/ha en Easy Green Winter de laagste opbrengst met 1,42 t/ha. Van 

T1    T2    T3 
Figuur 15: Biomassaontwikkeling op 7 december van groenbemester SolaRigol gezaaid op 15 
september (T1), 9 oktober (T2) en 1 november (T3).  
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de mengsels gezaaid in T2 had SolaRigol de hoogste opbrengst (0,46 t/ha) en Landsberger 

Gemenge de laagste (0,10 t/ha). 

Tabel 2: Bovengrondse biomassa (t/ha) van de verschillende groenbemestermengsels ingezaaid 
op 15 september (T1), 9 oktober (T2) en 1 november (T3). Gemeten op 7 december 2021. Het 
versgewicht, de droge stof en de hoeveelheid koolstof zijn per behandeling weergegeven met 
standaardafwijking over drie metingen. 

Biomassa 7 december 2021 Versgewicht Droge stof C-totaal 

t/ha std t/ha std t/ha std 

T1 Bladrammenas 16,85 1,38 1,80 0,09 0,61 0,020 

T1 Easy Green Winter 5,91 1,23 1,42 0,09 0,35 0,020 

T1 SolaRigol 16,45 1,93 1,71 0,21 0,51 0,049 

T1 Landsberger gemenge 8,67 0,66 1,48 0,20 0,46 0,074 

T1 VitaMaxx 18,31 0,45 1,93 0,10 0,67 0,027 

T2 Bladrammenas 1,33 0,22 0,21 0,01 0,05 0,006 

T2 Easy Green Winter 0,35 0,14 0,10 0,01 0,03 0,002 

T2 SolaRigol 1,96 0,24 0,46 0,08 0,06 0,009 

T2 Landsberger gemenge 0,28 0,14 0,10 0,01 0,02 0,004 

T2 VitaMaxx 1,12 0,35 0,34 0,02 0,05 0,004 

T3 Bladrammenas 0,22      

T3 Easy Green Winter 0,01      

T3 SolaRigol 0,05      

T3 Landsberger gemenge 0,17      

T3 VitaMaxx 0,01      

 

 

In februari lagen de groenbemesters er heel anders bij. De stroken met SolaRigol en 

Vitamaxx waren ondanks de relatief milde winter vrijwel volledig afgestorven (Tabel 3). De 

stroken met voornamelijk winterharde grassen waren juist in biomassa toegenomen. 

Ondanks de lage temperaturen en korte daguren waren de soorten in deze mengsels in 

staat in deze drie wintermaanden te verdubbelen in versgewicht.  

Tabel 3: Bovengrondse biomassa (t/ha) van de verschillende groenbemestermengsels ingezaaid 
op 15 september (T1) en  9 oktober (T2). Gemeten op 28 februari 2022. Het versgewicht, de droge 
stof en de hoeveelheid koolstof zijn per behandeling weergegeven met standaardafwijking over 
drie metingen. 

Biomassa 28 februari 2022 Versgewicht Droge stof C-totaal 

t/ha Std t/ha std t/ha std 

T1 Bladrammenas 9,88 5,12 1,73 0,23   

T1 Easy Green Winter 11,49 1,54 2,14 0,20   

T1 SolaRigol 0,29 0,09 0,07 0,01   

T1 Landsberger gemenge 16,57 0,90 2,70 0,03   

T1 VitaMaxx 0,99 0,44 0,45 0,03   

T2 Bladrammenas 0,16 0,11 0,03 0,01   

T2 Easy Green Winter 1,25 0,07 0,29 0,01   

T2 SolaRigol 0,81 0,28 0,24 0,01   

T2 Landsberger gemenge 1,56 0,61 0,39 0,03   

T2 VitaMaxx 0,35 0,02 0,14 0,04   
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Er waren grote verschillen tussen de verhoudingen waarmee soorten aanwezig waren in het 

zaaizaad en de uiteindelijke bijdrage aan de bovengrondse biomassaproductie (Figuur 16). 

Ten tijde van de inventarisatie in december droeg een aantal soorten in de mengsels sterk 

bij aan de biomassaproductie. Dit waren bijvoorbeeld bladrammenas, Japanse haver, 

bladrogge, Italiaans raaigras en gele mosterd. Soorten die niet of nauwelijks terug te vinden 

waren in het veld waren de klavers, wikkes, vlas, deder, niger, boekweit en zonnebloem. 

Veel van deze soorten zijn ofwel stikstofbinders (klavers, wikkes, boekweit), of hebben een 

lage stikstofbehoefte. Het perceel was voor het inzaaien van de groenbemesters bemest, 

waardoor deze soorten waarschijnlijk weggeconcurreerd zijn door de meer 

stikstofbehoeftige soorten zoals bladrammenas en Italiaans raaigras. 
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In december was de soortendiversiteit in de stroken van T1 een stuk hoger dan in de stroken 

van T2. In T2 stonden hoofdzakelijk Italiaans raaigras, bladrogge en Japanse haver. Andere 

soorten waren niet of slecht opgekomen. Opvallend is dat soorten zoals gele mosterd, 

Ethiopische mosterd en Facelia in T1 goed ontwikkeld waren, maar in het latere zaaitijdstip 

T2 volledig ontbraken. In T3 stond te weinig biomassa om iets te zeggen over de 

soortensamenstelling. 

 

Figuur 16: Percentages van elke soort in het mengsel (links), percentages van de biomassaproductie 
gemeten op 7 december in T1 en T2 (midden) en percentages van de biomassaproductie gemeten 
op 28 februari 2022 (rechts). 
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Op 28 februari 2022 waren SolaRigol en VitaMaxx volledig afgestorven. Ook in de andere 

mengsels waren bepaalde soorten afwezig die tijdens de inventarisatie in december nog 

wel aanwezig waren. De Easy Green Winter bestond in februari voornamelijk uit Italiaans 

raaigras, terwijl in december de bladrogge nog verreweg het grootste aandeel in het 

mengsel had. De bladrogge is grotendeels afgestorven, terwijl het Italiaans raaigras juist 

relatief goed bleef groeien. 

5.4 Ondergrondse biomassa  

Op 7 december is de beworteling van de verschillende groenbemesterbehandelingen 

beoordeeld (Figuur 19 & Figuur 18, Bijlage 1). Het wortelstelsel van de T1 groenbemesters was 

beter ontwikkeld dan dat van de latere zaaitijdstippen (Tabel 4). De grasmengsels Easy Green 

Winter en Landsberger gemenge 

wortelden het diepst en het meest 

intensief. Het Italiaanse raaigras in deze 

mengsels zorgt voor zodevorming. De 

beworteling in VitaMaxx was het 

oppervlakkigst, hoewel gele en 

Ethiopische mosterd in theorie juist zeer 

diep wortelen. In de mengsels waren 

duidelijk de verschillende worteltypes te 

zien met onder andere soorten die een 

intensief netwerk aan wortels vormen en 

soorten zoals de bladrammenas die een 

dikke penwortel maakt (Figuur 19). De 

wortels van de wikkes en klavers in 

SolaRigol T1 en Landsberger gemenge 

T1 waren al in zoverre ontwikkeld dat 

zich wortelknolletjes gevormd hadden. 

Voornamelijk de wikkes hadden redelijk 

wat knolletjes (Figuur 17). Aangezien de 

vegetatie in T3 ten tijde van het 

veldbezoek nog in de kiemfase zat zijn 

deze wortelstelsels niet beoordeeld. 

  

Figuur 17: Wortelknolletjes bij winterwikke (links) 
en inkarnaat klaver (rechts) 
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Tabel 4: Worteldiepte (cm) en bewortelingsintensiteit van de groenbemesterbehandelingen 
bepaald op 7 december.  

 Bladrammenas Easy Green  
Winter 

SolaRigol Landsberger  
gemenge 

VitaMaxx 

 Maximale worteldiepte (cm) 

T1 18 25 20 24 15 

T2 10 6 6 7 7 

 Intensiteit beworteling 

T1 Redelijk Intensief  
(vormt zode) 

Redelijk Intensief 
(bovenste 15 cm) 

Redelijk  
(bovenste 5 cm) 

T2 Matig Matig Matig Erg matig Redelijk  
(bovenste 5 cm) 

 

Winterwikke Italiaans raaigras 

Inkarnaat klaver 

Figuur 18: Wortelstelsels van Landsberger gemenge T1 uitgegraven op 7 december. Van links naar rechts: 
inkarnaat klaver, winterwikke en Italiaans raaigras. 

Landsberger gemenge 

Japanse haver 

Rammenas 

Zomerwikke 
Vlas 

Alexandrijnse 
klaver 

Niger 

SolaRigol 

Figuur 19: Wortelstelsels van SolaRigol T1 uitgegraven op 7 december. Van links naar rechts: Japanse haver, 
rammenas, zomerwikke, vlas, niger en Alexandrijnse klaver. 
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De groenbemestermengsels gezaaid in T1 en T2 lieten ten tijden van de bemonstering op 28 

februari 2022 duidelijke verschillen zien in ondergrondse wortelbiomassa (Figuur 20). De 

biomassa in de braakstroken laten zien dat er nog 

restanten van de voorgaande teelt(en) aanwezig 

zijn. Tussen de biomassa in de braak van T1 en in 

de braak van T2 zijn grote verschillen in de 

hoeveelheid biomassa. Dit is te verklaren door een 

redelijke biomassa ontwikkeling van tarwe-opslag 

en onkruid in T2 (Figuur 21). In de braakstrook bij T1 

(buitenste rand veld) is namelijk eerder nog een 

onkruidbewerking gedaan, waardoor hier minder 

vegetatie stond ten tijde van het bemonsteren. 

Toen de ondergrondse biomassamonsters 

genomen werden waren Solarigol en VitaMaxx 

reeds afgestorven. De gemeten wortelmassa’s 

waren voor deze mengsels dan ook lager dan de 

gemeten wortelmassa’s van de andere mengsels 

waar het gewas nog wel stond. Verreweg de 

meeste biomassa bevindt zich in de bovenste 10 

centimeter. De wortelmassa lag in T1 hoger dan in T2, maar deze verschillen tussen de twee 

zaaitijdstippen waren minder groot dan de verschillen in droge stof die gemeten werden 

voor de bovengrondse biomassa. Opvallend is dat in T2 de ondergrondse biomassa van de 

braak relatief hoog was vergeleken met de groenbemestermengsels.   

 

Figuur 20: Ondergrondse wortelbiomassa (droge stof)  in de stroken van T1 en T2 gemeten op 28 
februari 2022 in t/ha. Onderscheid wordt gemaakt tussen de eerste 10 centimeter (0-10cm) en de 10 
centimeter daaronder (10-20cm). 

Figuur 21: foto van de afgestorven Vitamaxx, met 
rechts op de achtergrond de braakstrook van T2 
met tarwe-opslag en vogelmuur. 



 Resultaten 33 

5.5 Bodembedekking en onkruidonderdrukking 

De bodembedekking van de mengsels gezaaid in T1 was voor alle mengsels vrij hoog (76-

82%). Bij de bemonstering in februari was de bedekking in de meeste gevallen lager dan in 

december (Tabel 5; Figuur 15 2). Easy green winter en Landsberger gemenge lieten ten 

opzichte van december een vergelijkbare bodembedekking zien. De bladrammenas was in 

de winter duidelijk afgenomen in bedekking en SolaRigol en Vitamaxx waren nagenoeg 

verdwenen. Voor SolaRigol werd in feburari nog een bedekking van 17% gemeten. Dit was 

voornamelijk vogelmuur die zich in het voorjaar toch snel weer goed heeft kunnen 

ontwikkelen in de kaal geworden strook.  

De mengsels ingezaaid in T2 varieerden in december in bodembedekking tussen de 15-30%. 

Hierdoor kon onkruid zich in het najaar goed vestigen en stond er in vergelijking tot T1 

relatief veel vogelmuur en tarwe-opslag in februari. T3 is niet meer gemeten in februari 

vanwege het volledig afsterven van de ingezaaide mengsels. 

 

Tabel 5: Bodembedekking op 7 december 2021 en op 28 februari 2022 in de verschillende 
groenbemesterbehandelingen. 

Zaai Groenbemester Bodembedekking (%) 

  7 december 2021 28 februari 2022 

T1 Bladrammenas 82 52 

T1 Easy green winter 76 73 

T1 SolaRigol 84 17 

T1 Landsberger gemenge 82 81 

T1 Vitamaxx 82 5 

T2 Bladrammenas 30 31 

T2 Easy green winter 18 16 

T2 SolaRigol 29 15 

T2 Landsberger gemenge 15 26 

T2 Vitamaxx 18 10 

T3 Bladrammenas 5 - 

T3 Easy green winter 5 - 

T3 SolaRigol 5 - 

T3 Landsberger gemenge 8 - 

T3 Vitamaxx 7 - 

 

5.6 Biodiversiteit geleedpotigen 

Ondanks de vroege periode waarin de bemonstering plaatsvond waren er toch al soorten 

actief. In alle groenbemesterbehandelingen werden voornamelijk springstaarten gevangen, 

maar ook kevers en vliegen (Figuur 22). In enkele vallen werd daarnaast een mijt of een spin 

aangetroffen. Het totaal aantal geleedpotigen was in alle behandelingen relatief laag. 

Vanwege de koude temperaturen in het vroege voorjaar was de activiteit van 
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geleedpotigen ten tijde van het bemonsteren nog beperkt. Het aantal herhalingen van de 

biodiversiteitsmetingen was beperkt waardoor er geen harde conclusies uit de gemeten 

aantallen kunnen worden getrokken. In de groenbemestermengsels ingezaaid in T1 werden 

de meeste geleedpotigen gevangen in Easy Winter Green terwijl in T2 hier juist de minste 

gevangen werden. Er lijken geen duidelijke patronen te zijn in het aantal vliegen en kevers. 

Het aantal gevangen springstaarten lijkt lager in T2 lager dan in T1. Opvallend is dat er 

vooral in de braak van T1 relatief veel springstaarten gevangen zijn. Het is belangrijk om 

mee te nemen dat de braakstrook naast een berm lag van waaruit geleedpotigen zich het 

perceel in bewegen. Los van de behandelingen wordt daardoor een gradiënt verwacht 

van de meeste activiteit van minder mobiele geleedpotigen zoals springstaarten in de 

braak van T1 tot de minste activiteit in VitaMaxx T2. In de stroken ingezaaid op T2 werden in 

Easy Green Winter juist de minste geleedpotigen gevangen en de meeste in de 

bladrammenas. 

 

 

5.7 Opbrengst volgteelt zetmeelaardappelen 

Voor de eindversie wordt hier nog een stuk ingevoegd. 

 

5.8 Inwerken van de groenbemesters 

Voor de eindversie wordt hier nog een stuk ingevoegd. 

 

5.9 Open Bodem Index (OBI) 

Voor de eindversie wordt hier nog een stuk ingevoegd. 
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Figuur 22: Gemiddeld aantal gevangen geleedpotigen in de verschillende groenbemesterbehandelingen 
van T1 en T2. 
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6 Conclusies 

De score van de verschillende groenbemestermengsels op de verschillende metingen staan 

in tabel samengevat. De scoren in deze tabel moeten vooral relatief onderling vergeleken 

worden. Bijvoorbeeld biomassaproductie was over het algemeen laag in alle mengsels, maar 

VitaMaxx scoort hier “goed” omdat deze de meeste biomassa heeft gevormd vergeleken 

met de andere mengsels.  

 

Tabel 6: Score van de groenbemesters op verschillende aspecten zoals gemeten in dit project. 
Legenda: ++ goed ; + redelijk; +/- neutraal; - matig; -- slecht; 0 kon geen conclusie over getrokken 
worden. 

 Braak Bladram
menas 

Easy 
Winter 
Green 

SolaRigol Landsberger 
Gemenge 

VitaMaxx 

Aaltjesvermeerdering 
Plant-parasitair 
Niet plant-parasitair       

 
++ 

- 

 
+/- 
+ 

 
+/- 
+ 

 
+/- 
+ 

 
+/- 
+ 

 
+/- 
+ 

Biomassa productie  
Zaai 15 september 
Zaai 9 oktober 
Zaai 1 november 

 
-- 
-- 
-- 

 
+ 
-  
-- 

 
+/- 
-- 
-- 

 
+ 
+ 
-- 

 
+/- 
-- 
-- 

 
++ 
+/- 
-- 

Bodembedekking 
Zaai 15 september 
Zaai 9 oktober 
Zaai 1 november 

 
-- 
-- 
-- 

 
+ 
-  
-- 

 
+ 
-- 
-- 

 
+ 
-  
-- 

 
+ 
-- 
-- 

 
+ 
-  
-- 

Beworteling 
Zaai 15 september 
Zaai 9 oktober 

 
-- 
--  

 
+/- 

- 

 
+ 
-  

 
+/- 
-  

 
+ 
-- 

 
+/- 
+/- 

Biodiversiteit 0 0 0 0 0 0 
Onkruidonderdrukking 
Zaai 15 september 
Zaai 9 oktober 

 
--  
-- 

 
+ 
- 

 
+ 
--  

 
+ 
-  

 
+ 
--  

 
+ 
-  

Doodvriezen 
groenbemester 

 
n.v.t. 

 
+/- 

 
-- 

 
+ 

 
-- 

 
++ 

Inwerken 
groenbemester 

 
n.v.t. 

 
+ 

 
+/- 

 
++ 

 
+/- 

 
++ 

Opbrengst volggewas 
Zaai 15 september 
Zaai 9 oktober 
(komt in eindversie 
rapport)  
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Bijlage 1: Verantwoording activiteiten 

Onderdeel A: bestaande kennis in beeld en afstemming  
In het verleden is in de Veenkoloniën geëxperimenteerd met groenbemesters o.a. op 
proefbedrijf Valthermond. Op deelaspecten hoeft het wiel niet opnieuw te worden 
uitgevonden. Een korte studie resulteert in een overzichtelijk schema met 
groenbemesters/bodemsoorten/effecten. Daarbij komen lacunes in beeld en kan effectief 
worden aangesloten met actuele nieuwe vraagstukken rond bijvoorbeeld biomassa/C-
vastlegging en biodiversiteit. Daarin moet ook het innovatieve karakter onderstreept 
worden.  
 
Verantwoording 
In overleg met de telers zijn groenbemester(mengsel)s uitgekozen die geschikt zouden zijn 
om te testen in de context van de Veenkoloniën. Hierbij is gekeken naar het late zaaitijdstip, 
de verwachte biomassa productie, effecten op aaltjesvermeerdering, de winterhardheid 
van de soorten en het mogelijke effect op biodiversiteit. Door mengsels met veel soorten (7 
& 10) te kiezen kon naast de totale biomassa productie ook het effect van mengsels op 
biodiversiteit onderzocht worden. Daarnaast is niet alleen naar de totale biomassa 
productie gekeken bij verschillende zaaitijdstippen, maar ook onderzocht welke soorten van 
de mengsels zich bij deze zaaitijdstippen nog ontwikkelden.  
 
Onderdeel B: uitwerken van de exacte opzet, het proefbedrijf in beeld en draagvlak  
In overleg met belangstellende telers wordt in een projectgroep de exacte opzet gemaakt 
en draagvlak verkregen van de boeren. We onderscheiden ons in dit onderzoek door de 
groenbemesters in de praktijk samen met boeren te onderzoeken. Hierbij komt een 
boerenbedrijf in beeld voor de uitvoering van een veldtest. Het bedrijf dient te beschikken 
over een representatief perceel voor dalgrond dat niet te veel variatie in de bodem 
vertoond. Tenslotte wordt in deze projectgroep de exacte keuze van te testen 
groenbemesters evenals de tijdstippen voor zaaien vastgesteld.  
 
Verantwoording 
Het uitwerken van de opzet is grotendeels zoals hierboven beschreven uitgevoerd, door de 
corona omstandigheden was het alleen niet mogelijk een projectgroep bij elkaar te krijgen. 
Samen met het boerenbedrijf zijn groenbemester(mengsel)s uitgekozen en is een geschikt 
perceel geselecteerd. Door een veldbijeenkomst te organiseren is ervoor gezorgd dat de 
eerste resultaten van het onderzoek met de bredere praktijk zijn gedeeld. Hier ontstond ook 
een levendige leerzame discussie die door de aanwezigen werd gewaardeerd.  
 
Onderdeel C: Veldtest extra groenbemester in rotatieschema met mogelijke opzet en 
monitoring  
Voorgesteld wordt om deze veldtest op een bedrijf met versleten dalgrond uit te voeren. De 
exacte invulling wordt samen met telers in de projectgroep (onderdeel B opgesteld.  
Wij voorzien een keuze van 5 groenbemesters per zaaitijdstip in de vergelijking samen met 
het achterwege laten van een groenbemester waarbij gedacht kan worden aan 
bijvoorbeeld de volgende groenbemesters:  

1. Italiaans- of Westerwolds raaigras (eigenschappen: weinig vorstgevoelig, hoge 
bijdrage aan effectieve organische stof, zaaien tot half/eind september, Italiaans 
raaigras is waard voor P. penetrans, M. chitwoodi, Trichodorus, e.a. maar een 
slechte waard voor stengelaaltjes. Over de waardplantstatus van Westerwolds is 
weinig bekend.)  

2. Japanse haver (eigenschappen: vorstgevoelig, zaaien vanaf april tot eind 
september, intensieve beworteling, snelle ontwikkeling en bedekking, géén waard 
voor P. penetrans, wel voor M. chitwoodi))  

3. Bladramanas (eigenschappen: vrij vorstgevoelig, zaaien tot half september, 
penwortel, snelle ontwikkeling en bedekking, wordt ingezet voor bestrijding van 
bietencysteaaltjes en is een slechte waard voor M. chitwoodi en is door bloei 
aantrekkelijk voor insecten, waard voor P. penetrans, Trichodorus, e.a.)  
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4. Mix 1 (nader samen te stellen op basis van organische stof, stimuleren bodemleven, 
structuur en beworteling, kans op aaltjesvermeerdering)  

5. Mix 2 (nader samen te stellen op basis van organische stof, stimuleren bodemleven, 
structuur en beworteling, kans op aaltjesvermeerdering)  

6. Nulvariant: geen groenbemester/bodembedekking  
 
Daarbij kan de volgende opzet worden gehanteerd:  
Uitgegaan kan worden van 3 zaaitijdstippen met een vroege zaai (half juli) voor maximale 
biomassa ontwikkeling en een later tijdstip (half-augustus) en begin september. De grootte 
van de stroken is afhankelijk van de perceelsgrootte maar gedacht kan worden aan 
stroken van 6 x 100 meter.  
Aldus: 6 groenbemesters (incl. nulvariant) x 3 zaaitijdstippen = 18 plots (incl. 3x nulvariant) 
(geen herhalingen i.v.m. kosten; voor de betrouwbaarheid worden dan wel voor en 
nametingen op dezelfde plots uitgevoerd). Meest veelbelovende varianten kunnen in 
eventueel vervolgonderzoek uitgebreider worden onderzocht)  
 
Verantwoording 
De opzet van de proef is volgens bovenstaande gegaan. Er zijn vijf verschillende 
groenbemesters ingezaaid en een braakstrook is aangelegd. Vanwege het vernieuwende 
karakter en de verwachte positieve invloed op biodiversiteit is gekozen om veel (vier) 
verschillende mengsels in te zaaien. De bladrammenas is behouden als een soort referentie 
naar een veelgebruikte groenbemester. Ook is er op drie verschillende tijdstippen 
ingezaaid. Deze tijdstippen zijn wel later geworden dan gepland vanwege natte 
veldomstandigheden en oogstwerkzaamheden.  
 
Onderdeel C2: Monitoring  
Kwantificeren van de organische stof input via boven- en ondergrondse biomassa (ook van 
belang voor kpi organische stofbalans per oppervlakte; klimaatadaptatie, klimaatmitigatie 
en voeding bodemleven/biodiversiteit) en bodembedekkend vermogen (in snelheid en 
bedekking).  
Effect op bodemleven activiteit en samenstelling (bepaling op basis van meerder 
indicatoren (waaronder bacteriën en schimmel biomassa bepaling, NIRS en PFLA, 
mineralisatie en set chemische indicatoren). De minimale dataset is een inmiddels 
gestandaardiseerde set van bodemmetingen op fysisch, chemische en biologische gebied 
naar Hanegraaf et al. (2019).  
 
Systematiek voor bodemkwaliteitsbeoordeling van landbouwgronden in Nederland.  

 Effect op aaltjessamenstelling (incl. selectie pathogene aaltjes): (ook van belang 
voor kpi´s gerelateerd aan biodiversiteit). Dit in nadrukkelijke afstemming met 
deelproject 1. In de begroting wordt hier wel geld voor gereserveerd.  

 Bepaling van de bodemconditie en bewortelingsintensiteit en diepte middels 
visuele beoordeling.  

 Visuele bepaling van effect op onkruidonderdrukkend vermogen  

 Eventuele kiemkracht/zaadvorming groenbemesters  

 Bepaling opbrengstpotentieel volggewas aardappels. Gewasanalyse  

 Basisbepaling vliegende insecten middels plakvallen.  
 
 
Verantwoording 
De monitoring van de proef is grotendeel volgens bovenstaande gegaan. De monitoring is 
op een aantal punten aangepast zodat het beter aansloot bij het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen. Een aantal van de genoemde monitoring is hierdoor verandert naar 
andere vormen van monitoring. Aaltjessamenstelling, bodemconditie en beworteling, 
onkruid, zaadvorming en het opbrengstpotentieel is bepaald. Evenals de biomassa 
opbrengst op twee momenten en voor elke soort apart. De basisbepaling vliegende 
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insecten is in overleg veranderd naar een potvallen onderzoek aangezien het jaargetijde 
nog te vroeg was voor vliegende insecten.  

 
Onderdeel D: data-analyse en praktische rapportage  
De resultaten van de monitoring worden verwerkt in een voor de praktijk hanteerbeer 
overzicht met toelichting en foto´s (factsheet). Ook knelpunten en witte vlekken worden 
beschreven. Eindresultaat is een tabel met scores (++/+/+-/-/--) op relevante factoren als 
bijv. organische stof, biodiversiteitsaspecten, pathogene aaltjes (in afstemming met 
deelproject 1), bodemkwaliteit etc. De data wordt ook gebruikt voor toetsing van de ´open 
bodem index (OBI)´  
 
Verantwoording 
De resultaten zijn nu verwerkt in de eerste rapportage. Na de opbrengstmetingen komt er 
nog een eindversie van het rapport waarbij ook de factsheet komt. Daarin zit ook een 
scoretabel op alle onderzochte factoren.  
 
Onderdeel E: bijdrage aan communicatie  
De veldtest staat open voor open dagen van het overkoepelende project. Daarvoor zal 
dan begeleidende expertise aanwezig zijn. Ook wordt meegewerkt aan eventuele 
nieuwsbrieven etc. 
 
Verantwoording 
Op 24 februari 2022 hebben we in samenwerking met Sigrid Arends van Delphy en Arjan van 
der Vinne van DSV een veldbijeenkomst georganiseerd. Deze was, ondanks het slechte 
weer, goed bezocht en er ontstonden leuke discussies. Eerste resultaten zijn daar al 
gedeeld, en wanneer het volledige rapport beschikbaar komt en de factsheets, zullen deze 
ook op de websites en social media worden gedeeld.  
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Bijlage 2: Ontwikkeling behandelingen 7 december 2021 
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Figuur 23: Bovengrondse biomassaontwikkeling op 7 december 2021 voor de groenbemesters gezaaid op 15 
september (T1), 9 oktober (T2) en 1 november (T3). 
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Bijlage 3: groenbemesters tijdstip 1 op 28 februari 2022 

 

 

Figuur 24: groenbemesters tijdstip 1 biomassa op 28 feb. 2022 


