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1.1 INLEIDING 
Anno 2014 zorgen de steeds strenger wordende regelgeving (vb. MAP 4) en het streven 
naar een duurzaam bodemgebruik binnen de huidige landbouw voor een afnemend 
gebruik van minerale meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Dit maakt de 
landbouwer in toenemende mate afhankelijk van de natuurlijke processen in de bodem 
bij het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid en het laag houden van de 
ziektedruk. Het toedienen van boerderijcompost en het toepassen van goed uitgekiende 
vruchtwisselingen zijn teelttechnische maatregelen die in aanmerking komen om de 
bodemkwaliteit te behouden en/of te verbeteren. 

Boerderijcompost is een compost op basis van bedrijfseigen organische restproducten 
(vb. kuilresten, groenteafval, stro) waarbij het composteringsproces ter plaatste op een 
land- of tuinbouwbedrijf gebeurt. Het eindproduct kan bijdragen tot de opbouw van 
organische stof, de nutriëntenreserves, de bodemstructuur en de bodembiologie en kan 
tevens leiden tot een hogere gewasopbrengst. De compostering van deze reststromen tot 
een hoogwaardige bodemverbeteraar laat tevens toe om kringlopen meer te sluiten. 

Vruchtwisseling wordt gedefinieerd als het afwisselend telen van gewassen in de tijd op 
een perceel. Een zorgvuldig opgestelde teeltrotatie blijkt een efficiënte maatregel te zijn 
bij het voorkomen en/of beheersen van ziekten, plagen en onkruiden en helpt bij het in 
stand houden/verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. De gunstige invloed op 
chemische, fysische en biologische bodemeigenschappen kan tevens leiden tot betere 
gewasprestaties. 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten van ILVO behaald via een 
doctoraatsonderzoek in samenwerking met UGent (Vakgroep Plantaardige productie) 
samengevat. Aan de hand van twee lange-termijn veldproeven, die aanliggen aan de 
UGent, werd het effect van boerderijcompost en vruchtwisseling op chemische, fysische 
en biologische bodemeigenschappen, koolstofopslag en gewasopbrengst onderzocht. 

Meer details over de gebruikte methodes en de resultaten zijn te vinden in de artikels 
vermeld in de literatuurlijst. 
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1.2 EFFECT VAN BOERDERIJCOMPOST OP BODEMKWALITEIT EN GEWASOPBRENGST 

IN EEN MEERJARIGE VELDPROEF 
De veldproef (boerderijcompostproef) werd aangelegd op de velden van de UGent 
(Proefhoeve, Vakgroep Plantaardige Productie) in Melle (50°59’N, 03°49’O) in het voorjaar 
van 2004. De bodem is een lemige zandbodem (80% zand, 12% leem en 8% klei) volgens 
het Belgische bodemclassificatiesysteem. De gemiddelde temperatuur en neerslag 
bedragen respectievelijk 9°C en 725 mm (KMI meetstation, Melle). De meerjarige 
veldproef combineert een vruchtwisseling van aardappel, voederbiet, kuilmaïs en 
spruitkool met een jaarlijkse toediening van boerderijcompost (BC). 

1.2.1 Proefopzet 
Het proefopzet volgt een strip-split plot design met 3 factoren in 3 herhalingen (Figuur 1): 

Horizontale factor: gewas. Een teeltrotatie met aardappel (A), voederbiet (VB), 
kuilmaïs (M) en spruitkool (S) wordt aangehouden waarbij ieder gewas, ieder jaar 
wordt geteeld;  
Verticale factor: minerale stikstofbemesting (N). Plots ontvangen 0, 100 of 200 kg 
N ha-1 jaar-1 in de vorm van ammoniumnitraat (27% N); 
Subplotfactor: boerderijcompost. Plots ontvangen 0 of 50 m3 BC ha-1 jaar-1. 

Ieder voorjaar, ongeveer halfweg april, wordt het veld geploegd (25-30 cm) en zaaiklaar 
gelegd met de rotoreg. Vervolgens worden de verschillende minerale N-dosissen en de 
boerderijcompost manueel uitgespreid en ingewerkt met behulp van de rotoreg tot een 
diepte van 10-15 cm. Naast een minerale N-bemesting, wordt er ook een P- en K- 
bemesting uitgevoerd (identiek voor alle plots), waarbij de hoeveelheid plant-beschikbare 
P en K in de compost in rekening gebracht wordt. Op de plots zonder boerderijcompost 
werd 332 kg K ha-1 in de vorm van korn-kali (33.2% K) toegediend en een hoeveelheid 
minerale P, in de vorm van tripelsuperfosfaat (19.6% P), equivalent aan de hoeveelheid 
plant-beschikbare P in de compost. Op de plots met boerderijcompost werd de 
hoeveelheid plant-beschikbare K in de compost verder aangevuld met minerale K tot 
332 kg K ha-1 terwijl de compost de enige bron van P was. Vanaf 2010 werd de P en K 
bemesting aangepast. De hoeveelheid K werd verlaagd naar 249 kg K ha-1 en de 
hoeveelheid P werd verhoogd naar 35 kg P ha-1 waarbij nu ook op de plots met 
boerderijcompost de plant-beschikbare P in de compost verder aangevuld wordt met 
minerale P tot 35 kg P ha-1. 

Bij de jaarlijkse toepassing wordt de boerderijcompost grondig gekarakteriseerd. Door de 
grote variatie aan uitgangsmaterialen varieert de samenstelling sterk doorheen de jaren 
(Tabel 1). Vooral het gehalte aan organische stof lag duidelijk lager in de beginjaren van 
de proef (2004-2010). Dit is grotendeels te wijten aan het toevoegen van een kleifractie 
bij het opzetten van de compost en aan het feit dat de compostering op de volle grond 
werd uitgevoerd. Vanaf 2008 werd de kleifractie achterwege gelaten en werden de 
composthopen bovendien opgezet op een betonnen vloer. Dit resulteerde in een 
duidelijk hoger gehalte aan organische stof en de compost werd tevens rijker aan 
nutriënten (N, K, P). 
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Na het inwerken van de compost en de minerale meststoffen worden de gewassen 
gezaaid/geplant (spruitkool wordt pas eind mei geplant). Het toepassen van herbiciden, 
fungiciden (aardappelen en spruitkool) en insecticiden (spruitkool) tijdens het 
groeiseizoen gebeurt waar nodig. Na het uitvoeren van opbrengstbepalingen bij de vier 
gewassen worden alle bovengrondse gewasresten (aardappel- en bietenloof, 
spruitkoolstengel en –bladeren) verwijderd van het veld. Voor zowel de aanleg van de 
proef als de oogst wordt gebruikt gemaakt van kleinschalige landbouwmachines. 

Tabel 1: Samenstelling van de boerderijcompost in de jaren 2004-2010, uitgedrukt op droge stof (DS) 
basis 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Droge stof (%/vers) 64.9 47.3 45.9 43.6 48.7 33.0 35.1 

Organische stof (%/DS) 25.0 16.0 37.9 26.0 57.7 68.0 50.2 

pH-H2O 7.4 8.8 7.9 - 8.0 8.4 8.1 

Nutriënten (g.kg DS-1) 

Totale N 6.4 6.7 9.9 8.7 13.6 13.3 14.4 

Plant-beschikbare P* 0.9 1.3 1.9 1.9 2.7 1.5 2.6 

Plant-beschikbare K* 9.0 10.0 7.9 10.5 13.4 15.1 26.6 

C:N 21.8 13.3 21.3 16.6 23.7 28.3 19.4 

* De plant-beschikbare P en K wordt gedefinieerd als de hoeveelheid geëxtraheerde P en K (1:5 vol/vol) in 
ammonium acetaat bij een pH 4.65 

In het najaar van 2009 en het voor- en najaar van 2010 werd de proef tevens intensief 
bemonsterd voor de bepaling van verschillende chemische, fysische en biologische 
bodemeigenschappen. Uit praktische overwegingen werden de bodemstalen enkel 
genomen bij het 200N-niveau. Dit bemestingsniveau sloot het nauwst aan bij de toen 
geldende bemestingsnormen voor de vier gewassen. Ook wilden we er ons op die manier 
van verzekeren dat we niet enkel een stikstofeffect van de BC-toepassing zouden 
detecteren. In wat volgt, worden de belangrijkste resultaten met betrekking tot de 
bodemkwaliteit en gewasopbrengsten samengevat. 
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(a) 

 

(b) 

 

Figuur 1: (a) Proefplan boerderijcompostproef (2004), (b) Foto veldproef tijdens groeiseizoen 
(Cougnon M.) 
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1.2.2 Chemische bodemeigenschappen 
Zoals verwacht resulteerde de herhaalde toepassing van boerderijcompost, en bijgevolg 
de aanbreng van een aanzienlijke hoeveelheid stabiel, organisch materiaal, in een 
significante toename (+ 17%) van het organische koolstofgehalte in de bodem (BOC) in de 
0-15 cm bodemlaag (Tabel 2). Berekeningen toonden aan dat na 7 jaar BC-toepassing, 
ongeveer 30% van de totale toegediende hoeveelheid organische koolstof werd 
weerhouden in de stabiele koolstoffractie in de bodem. De toename in BOC ging tevens 
gepaard met een significante toename in totale N en de pH-KCl (+ 0.42 eenheden). 

Ondanks de gelijke K-bemesting op alle plots, werd in de BC-plots een significant hogere 
ammoniumlactaat extraheerbare K (K-AL) gemeten. In de proef wordt echter alleen 
gecorrigeerd voor de plant-beschikbare K. De hoeveelheid organische K die via de 
compost wordt toegediend, wordt opgenomen in de bodemreserve en ter beschikking 
gesteld van de plant in de daaropvolgende jaren. Dit vertaalt zich in een significant hoger 
K-AL in de BC-plots. Voor ammoniumlactaat extraheerbare P (P-AL) werden geen 
significante verschillen vastgesteld, maar ook hier vonden we een verhoging na herhaalde 
BC-toepassing. 

Tabel 2: Chemische bodemeigenschappen in alle behandelingen van de boerderijcompostproef, 
gemeten in de 0-15cm bodemlaag in het najaar van 2010 (gemiddelde ± standaarddeviatie; n = 3) 

 

OC 

(%) 

totale N 

(%) 

P-AL† 

(mg 100g-1) 

K-AL† 

(mg.100g-1) 

pH-KCl 

- 

Gewas      

A 1.15 ± 0.09  0.112 ± 0.008  102 ± 20  112 ± 20 5.60 ± 0.51  

VB 1.18 ± 0.16 0.121 ± 0.013 93 ± 16  111 ± 10  5.72 ± 0.41 

M 1.16 ± 0.12 0.121 ± 0.015 107 ± 30 103 ± 16 5.56 ± 0.32 

S 1.15 ± 0.15 0.113 ± 0.014 101 ± 20  107 ± 15  5.68 ± 0.43  

Sig. †† NS NS NS NS NS 

Compost      

BC0 1.07 ± 0.08  0.113 ± 0.007  95 ± 21  103 ± 17 5.43 ± 0.40  

BC1 1.25 ± 0.09  0.127 ± 0.010  107 ± 20 113 ± 11  5.85 ± 0.27  

Sig. *** *** NS * * 

OC: organische koolstof; P-AL en K-AL: ammonium lactaat extraheerbare P en K; A: aardappel; VB: voederbiet; 
M: kuilmaïs; S: spruitkool; BCO: geen boerderijcompost; BC1: 50 m³ boerderijcompost ha-1 jaar-1 

† P-AL en K-AL werden gemeten in het najaar van 2009 
†† Significantie: NS, *, *** staat voor respectievelijk niet significant (NS) of significant op het 5% (*) of 0,1% 
(***) niveau 
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De afwezigheid van een gewaseffect is geen verrassing aangezien in een periode van 4 
jaar iedere plot een volledige gewasrotatie (aardappel – voederbiet – kuilmaïs – 
spruitkool) heeft doorlopen. 

1.2.3 Fysische bodemeigenschappen 
De jaarlijkse composttoepassing zorgde voor een significant hogere stabiliteitsindex (0.25 
(BC0) vs. 0.26 (BC1)) en bijgevolg een hogere aggregaatstabiliteit. De procentuele 
verdeling van de verschillende aggregaatfracties tonen aan dat vooral het aandeel van de 
kleinste fractie duidelijk lager ligt (-10%) wanneer compost wordt toegediend (Figuur 2). 
De compost fungeert als het ware als een ‘cement’ die bodempartikels samen bindt tot 
grotere, stabiele aggregaten in de toplaag (0-5 cm) waardoor deze mogelijks minder 
gevoelig wordt voor verslemping en erosie. Naast een verhoogde aggregaatstabiliteit 
werd tevens een significant lagere bulkdensiteit (0-15 cm) vastgesteld in de compostplots. 
Het effect op de penetratieweerstand was dan weer verwaarloosbaar (Tabel 3). De 
penetratiemetingen werden tevens gekenmerkt door een grote variabiliteit wat de 
interpretatie van de resultaten bemoeilijkt. De extreem lage waarden in het najaar in 
2010 (< 0.5 MPa) zijn voornamelijk toe te schrijven aan het feit dat de metingen 
gebeurden bij (te) natte omstandigheden. 

 

 

Figuur 2: Verdeling van de verschillende aggregaatfracties in de plots met (BC1) en zonder 
boerderijcompost (BC0) in het najaar van 2010. Per fractie duiden verschillende letters op een 
significant verschil (p < 0.05) volgens een Scheffé-test 
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Tabel 3: Bulkdensiteit en penetratieweerstand in alle behandelingen van de boerderijcompostproef, 
gemeten in de 0-15 cm bodemlaag in het najaar van 2009 en het voor- en najaar van 2010 (gemiddelde 
± standaarddeviatie; n = 3) 

  Bulkdensiteit (g cm-3) Penetratieweerstand (MPa) 

 2009 2010 (v†) 2010 (n†) 2009 2010 (v) 2010 (n) 

Gewas ††† 
 

  
 

  

A 1.43 ± 0.03 1.34 ± 0.03 1.51 ± 0.05 1.28 ± 0.41 1.25 ± 0.48a 0.49 ± 0.18 

VB 1.40 ± 0.06 1.45 ± 0.06 1.48 ± 0.06 1.30 ± 0.41 1.58 ± 0.70a 0.34 ± 0.12 

M 1.44 ± 0.04 1.40 ± 0.04 1.47 ± 0.04 1.72 ± 0.53 2.13 ± 0.80b 0.39 ± 0.12 

S 1.45 ± 0.05 1.42 ± 0.05 1.47 ± 0.05 1.35 ± 0.50 1.51 ± 0.67a 0.33 ± 0.10 

Sig. †† NS NS NS NS * NS 

Compost       

BC0 1.44 ± 0.05 1.40 ± 0.05 1.49 ± 0.05 1.43 ± 0.45 1.62 ± 0.71 0.37 ± 0.14 

BC1 1.41 ± 0.05 1.40 ± 0.05 1.47 ± 0.05 1.40 ± 0.54 1.62 ± 0.77 0.40 ± 0.15 

Sig. * NS * NS NS NS 

A: aardappel; VB: voerderbiet; M: kuilmaïs; S: spruitkool; BC0: geen boerderijcompost; BC1: 50 m³ 
boerderijcompost ha-1 jaar-1 

†: v = voorjaar; n = najaar 
†† Significantie: NS, * staat voor respectievelijk niet significant (NS) of significant op het 5% niveau 
††† Binnen een kolom duiden verschillende letters op een significant verschil (p < 0.05) volgens een Scheffé-
test 

1.2.4 Biologische bodemeigenschappen 
Ook de biologische bodemeigenschappen werden gunstig beïnvloed door het jaarlijks 
toepassen van boerderijcompost. Figuur 3 toont aan dat zowel het aantal regenwormen 
als de regenwormbiomassa toenamen in de BC plots (enkel significant voor aantallen). 
Hoewel regenwormen zich bij voorkeur voeden met vers organisch materiaal, blijkt de BC 
ook te fungeren als een voedselbron voor de regenwormen waardoor ze kunnen 
toenemen in aantal. Over de 3 staalnames heen zorgde het toedienen van BC voor een 
gemiddelde toename van 60 regenwormen per m². Naast een composteffect werd er ook 
een duidelijk gewaseffect opgemerkt: het telen van kuilmaïs gaf steevast aanleiding tot de 
kleinste regenwormpopulaties. De totale afwezigheid van gewasresten tijdens het 
groeiseizoen (in tegenstelling tot voederbiet of spruitkool waar de regenwormen kunnen 
profiteren van bladval tijdens het seizoen) en de beperkte bodembedekking (bodem meer 
onderhevig aan weersomstandigheden) kunnen mogelijke verklaringen zijn. De 
regenwormen werden ook gedetermineerd tot op soort en ingedeeld in drie ecologische 
groepen: de strooiselwormen, de bodemwoelers en de diepgravers. Er werd echter geen 
compost- of gewaseffect vastgesteld op de verdeling over de ecologische groepen. 
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Figuur 3: Regenwormaantallen en –biomassa in alle behandelingen van de boerderijcompostproef (0-20 
cm) in het najaar van 2009 (gemiddelde ± standdaarddeviatie; n = 3). Per factor (gewas en compost) 
duiden verschillende letters op een significant verschil (p < 0.05) in aantallen (a’) of biomassa (a) 
volgens een Scheffé-test (A: aardappel, VB: voederbiet, M: kuilmaïs, S: spruitkool, BC0: zonder 
boerderijcompost, BC1: met boerderijcompost) 

Naast een duidelijke toename in regenwormaantallen, werd in de BC plots ook een 
significant hogere microbiële biomassa (gemiddeld + 50%) vastgesteld (data niet 
getoond). 

De identificatie van alle vrijlevende en plant-parasitaire nematoden wees aan dat er door 
composttoediening een verschuiving optrad binnen de nematodenpopulatie. Als respons 
op de toename in microbiële biomassa nam het aandeel bacterivore nematoden 
significant toe in de BC-plots. Daartegenover nam het aandeel plant-parasitaire 
nematoden significant af (Figuur 4). Deze laatste ging tevens gepaard met een significante 
afname in aantallen plant-parasitaire nematoden (gemiddeld -28% over de 3 staalnames 
heen). Vooral de lesieaaltjes (Pratylenchus spp) en Paratylenchus spp kwamen het meest 
voor in onze proefplots en dit soms in grote getale ( > 1000 nematoden in 100 ml grond). 
De aantallen fungivore, omnivore en carnivore nematoden waren dan weer laag en er 
werden geen noemenswaardige verschillen gedetecteerd tussen de verschillende 
behandelingen.  
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Figuur 4: Procentuele verdeling van de verschillende functionele groepen binnen de 
nematodenpopulatie in de verschillende behandelingen van de boerderijcompostproef (0-20 cm) in het 
najaar van 2009 (bac: bacterivore; fung: fungivore; pp: plant-parasitaire; omn: omnivore; carn: 
carnivore nematoden; A: aardappel; VB: voederbiet; M: kuilmaïs; S: spruitkool; BC0: zonder 
boerderijcompost; BC1: met boerderijcompost) 

In het algemeen werden bij de biologische bodemeigenschappen belangrijke fluctuaties 
waargenomen doorheen het jaar. Het aantal nematoden en regenwormen, en de 
microbiële biomassa lagen duidelijk hoger in het najaar dan in het voorjaar. Het 
ontbreken van een recente bodemverstoring (stalen in het voorjaar werden genomen 3 à 
4 weken na het zaaien/planten van de gewassen) in combinatie met een hogere 
bodemtemperatuur zorgen er voor dat populaties zich beter kunnen ontwikkelen. Het 
bemonsteren van biologische bodemeigenschappen als indicatoren voor bodemkwaliteit 
gebeurt dan ook best in het najaar.  

1.2.5 Gewasopbrengst 
Het herhaaldelijk toepassen van boerderijcompost resulteerde na vier jaar (2007) in 
significant hogere opbrengsten bij de vier gewassen (Tabel 4). Een significante 
meeropbrengst werd ook waargenomen in de daaropvolgende jaren (2008-2010) maar 
niet meer voor ieder gewas.  
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Tabel 4: Effect van boerderijcompost (BC) op de droge stof opbrengst van aardappel (A), voederbiet 
(VB), kuilmaïs (M) en spruitkool (S) in de periode 2004-2010 (NS: niet significant; *: significant op het 5% 
niveau) 

Gewas 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

BC BC BC BC BC BC BC 

A NS NS NS * * NS * 

M NS NS NS * * * * 

VB NS NS NS * * NS NS 

S NS NS NS * NS * * 

 

Hoewel compost voornamelijk als een bodemverbeteraar beschouwd wordt, kan de 
bemestingswaarde niet onderschat worden. De hoeveelheid N die beschikbaar komt in 
het eerste jaar na toediening van gecertificeerde GFT- en groencompost wordt geraamd 
op 15% (MAP 4). De rest van de compost-N wordt gestockeerd in de bodemreserve en 
komt geleidelijk vrij in de daaropvolgende jaren. De boerderijcompostproef liet toe om de 
‘Nitrogen Fertilizer Replacement Value (NFRV)’ van de BC te berekenen. De NFRV staat 
voor de hoeveelheid minerale N die moet toegediend worden aan een BC0 plot om de 
opbrengst van een BC1 plot te evenaren. In 2007 werd de NFRV voor het eerst positief bij 
alle gewassen (gemiddelde NFRV in 2007 = 62 kg N ha-1) wat meteen ook resulteerde in 
significante meeropbrengsten. Het stikstofeffect van de BC blijkt ook duidelijk uit Tabel 5 
waar in de periode 2007-2010 de hoogste meeropbrengsten na de toepassing van 
compost worden gerapporteerd bij het 0 N-niveau. Voor de landbouwer is echter vooral 
het hoogste N-niveau van belang. Tabel 5 toont dat een extra boerderijcompostgift van 50 
m³ ha-1 jaar-1 bovenop een minerale bemesting van 200 kg N ha-1 jaar-1 resulteert in een 
gemiddelde opbrengststijging van 5.3, 3.6, 9.1 en 3.9 % bij respectievelijk aardappel, 
kuilmaïs, voederbiet en spruitkool over een periode van 7 jaar (2004-2010). De hoge 
meeropbrengsten bij het hoogste bemestingsniveau (vooral in de periode 2007-2010) 
doen ons ook besluiten dat het gunstige effect van boerderijcompost op de 
gewasopbrengst niet louter als een N-effect kan bestempeld worden. Zoals blijkt uit 
vorige paragrafen werkt de boerderijcompost ook als een uitstekende bodemverbeteraar. 
Het positieve effect op de bodemchemische, -fysische en –biologische eigenschappen kan 
mee bijgedragen hebben aan de significante opbrengststijging. 
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Tabel 5: Meer of minderopbrengst (%) na de toepassing van boerderijcompost in de periode 2004-2010 
bij verschillende N-dosissen en in de vier gewassen (A: aardappel; VB: voerderbiet; M: kuilmaïs; S: 
spruitkool) 

Gewas N 

(kg.ha-1) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

A 

0 18.5 -10.4 -10.7 8.5 9.4 1.7 19.3 

100 5.6 -4.7 4.7 6.7 1.1 -1.2 22.1 

200 4.7 2.5 2.6 11.2 1.1 9.7 5.0 

gem. 8.4 -3.3 -0.6 8.9 3.2 3.6 14.1 

M 

0 -9.8 7.1 -0.5 13.2 13.1 17.6 28.5 

100 -2.0 5.4 3.2 5.6 6.5 4.5 10.8 

200 5.6 1.4 0.0 9.9 5.1 4.7 -1.6 

gem. -1.5 4.4 1.0 9.3 7.4 8.0 9.5 

VB 

0 15.0 6.0 6.9 16.6 0.9 -8.4 41.2 

100 5.7 -4.4 6.7 7.9 11.7 14.5 -1.7 

200 3.4 11.1 3.9 2.6 9.2 1.4 32.0 

gem. 7.5 3.9 5.8 7.8 7.8 3.5 19.7 

S 

0 13.4 -14.0 -5.4 21.1 13.3 45.4 36.6 

100 3.7 -3.6 -8.0 18.3 -0.4 9.4 21.2 

200 -7.7 7.7 -2.6 1.1 8.6 9.0 11.0 

gem. 0.9 -0.6 -4.8 9.8 6.2 15.0 20.0 
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Bodemkwaliteitsindex 

Vanwege de nood aan meetinstrumenten die het effect van 
landbouwpraktijken op de bodemkwaliteit evalueren en opvolgen, werd in dit 
onderzoek een bodemkwaliteitsindex (BI) ontworpen. Deze is opgebouwd uit 
verschillende chemische, fysische en biologische bodemeigenschappen. Het 
bepalen van de bodemkwaliteit lijkt echter enkel nuttig indien deze 
gekoppeld wordt aan belangrijke bodemfuncties of gebruikt wordt bij het 
voorspellen van gewasproductiviteit. De link tussen bodemkwaliteit en 
gewasopbrengst kreeg dan ook extra aandacht. De BI werd ontwikkeld op de 
boerderijcompostproef die een vruchtwisseling van aardappel, voederbiet, 
kuilmaïs en spruitkool combineert met een jaarlijkse toediening van 
boerderijcompost (BC). Onze resultaten toonden aan dat de herhaalde 
toepassing van BC aanleiding gaf tot een significante verbetering van de 
chemische, fysische en biologische bodemeigenschappen, wat resulteerde in 
een hogere BI. De bodemeigenschappen die naar voor kwamen als de 
belangrijkste indicatoren voor bodemkwaliteit in dit proefopzet en tevens 
deel uit maakten van de BI waren: bodemorganisch koolstofgehalte (BOC), 
totale N, microbiële biomassa, regenwormaantal en bacterivore nematoden. 
Na het relateren van deze BI aan de gewasopbrengsten bleef enkel BOC over 
als relevante indicator. Significante lineaire relaties werden vastgesteld 
tussen BOC en de opbrengst van aardappel, voederbiet en kuilmaïs. Het 
gunstige effect van een herhaalde BC-toepassing op gewasproductiviteit werd 
dan ook toegeschreven aan de combinatie van een geleidelijke vrijstelling van 
stikstof en een verhoogd BOC-gehalte. Het proefopzet liet echter niet toe om 
het stikstofeffect en het BOC-effect volledig los te koppelen van elkaar. 
Vervolgens werd de ontwikkelde BI gevalideerd in de vruchtwisselingsproef. 
Ten opzichte van een monocultuur kuilmaïs, zorgde het toepassen van een 
wisselbouwsysteem of een ruime vruchtwisseling echter niet voor een hogere 
BI. In dit proefopzet werden BOC en bulkdensiteit naar voor geschoven als de 
belangrijkste indicatoren voor bodemkwaliteit. Dit geeft aan dat de BI een 
zeer specifiek verhaal is en dat de indicatoren waaruit deze BI is opgebouwd 
kunnen wijzigen naargelang de situatie (klimaat, bodemtextuur, 
landgebruik,…). Hieruit blijkt meteen ook de nood aan een grondige validatie 
vooraleer de ontwikkelde BI kan ingezet worden om de landbouwer het 
nodige advies te verstrekken bij de implementatie van bodemverbeterende 
maatregelen. Daarenboven werd in deze studie de BI ontwikkeld om een 
vergelijking te maken tussen verschillende landbouwpraktijken (vb. compost 
vs. geen compost). Willen we de BI gebruiken als een absoluut instrument 
voor de landbouwer om de bodemkwaliteit van een willekeurig perceel te 
gaan evalueren, dan dienen streefwaarden opgesteld te worden voor de 
belangrijkste indicatoren en dit voor verschillende bodemtypes, 
gewasrotaties,… 
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1.3 EFFECT VAN VRUCHTWISSELING OP BODEMKWALITEIT EN GEWASOPBRENGST 

IN EEN MEERJARIGE VELDPROEF 
De veldproef (vruchtwisselingsproef) werd aangelegd op de velden van de UGent 
(Proefhoeve, Vakgroep Toegepaste Biowetenschappen) in Bottelare (50°57’ N, 03°49’ O) 
in het voorjaar van 2006. De bodem is een lichte zandleembodem (52.1% zand, 41.1% 
leem en 6.8% klei) volgens het Belgische bodemclassificatiesysteem. De meerjarige 
veldproef vergelijkt een aantal praktijkrelevante vruchtwisselingen met kuilmaïs in het 
bouwplan bij verschillende N-bemestingsniveaus. 

1.3.1 Proefopzet 
Het proefopzet volgt een split plot design met 2 factoren in 3 herhalingen (plotgrootte: 
7.5 x 9 m): 

Horizontale factor: rotatie. Vijf verschillende gewasrotaties met kuilmaïs in het 
bouwplan (Tabel 6): 

I. MSt: monocultuur kuilmaïs. Na de oogst van de maïs wordt ieder jaar een 
grasgroenbedekker ingezaaid (Italiaans raaigras) die in het voorjaar wordt 
ingewerkt; 

II. MSc: monocultuur kuilmaïs. Na de oogst van de maïs wordt ieder jaar een 
grasgroenbedekker ingezaaid (Italiaans raaigras) waarvan in het voorjaar 
één snede wordt geoogst. De stoppel wordt daarna ondergewerkt (= 
referentiebehandeling); 

III. ML1: wisselbouw kuilmaïs/gras-klaver. 2 jaar kuilmaïs gevolgd door 2 jaar 
gras-klaver, … 

IV. ML2: wisselbouw kuilmaïs/gras-klaver. 1 jaar kuilmaïs gevolgd door 2 jaar 
gras-klaver gevolgd door 2 jaar kuilmaïs, … 

V. MR: kuilmaïs in een rotatie met aardappel en erwt. 
Verticale factor: minerale stikstofbemesting (N). Plots ontvangen 0, 100, 150 of 
200 kg N ha-1 jaar-1 (in het geval van kuilmaïs) in de vorm van ammoniumnitraat 
(27% N). 

Tabel 6: Aangehouden gewasrotaties in de vruchtwisselingsproef in de periode 2006 - 2010 

Vruchtwisseling 2006 2007 2008 2009 2010 

MSt Ms+Ir  Ms+Ir  Ms+Ir  Ms+Ir  Ms+Ir  

MSc Ms+Ir  Ms+Ir  Ms+Ir  Ms+Ir  Ms+Ir  

ML1 Ms Ms GK GK Ms 

ML2 Ms GK GK Ms Ms 

MR Ms Erwt A Ms Ms 

Ms: kuilmaïs; Ir: Italiaans raaigras; GK: gras-klaver; A: aardappel; : ondergewerkt;  één snede geoogst 

Ieder voorjaar, ongeveer halfweg april, wordt gestart met de veldwerkzaamheden. Na het 
al dan niet oogsten van de grasgroenbedekker wordt de zode/stoppel doodgespoten 
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(idem voor de gras-klaver zode). Het veld wordt bewerkt met een spitfrees tot een diepte 
van 25 cm. Vervolgens wordt de minerale N-bemesting uitgevoerd. Daarnaast wordt ook 
een P- en K-bemesting uitgevoerd. In het geval van maïs wordt 33 kg P ha-1, in de vorm 
van tripelsuperfosfaat (19.6% P), en 55 kg K ha-1, in de vorm van korn-kali (33.2% K), 
toegediend. Het inwerken van de minerale meststoffen en de zaaibedbereiding gebeuren 
in één beweging met behulp van een rotoreg waarna begin mei de maïs wordt ingezaaid. 
De maïs wordt geoogst als de totale plant een drogestof-gehalte van ongeveer 30% 
bereikt (eind september). Tijdens het seizoen worden gewasbeschermingsmiddelen 
ingezet waar nodig. Bij zowel de aanleg als de oogst van de proef wordt zo veel mogelijk 
gebruik gemaakt van kleinschalig landbouwmateriaal. 

Aangezien in 2010 in elk van de vijf gewasrotaties kuilmaïs werd geteeld, leende de proef 
in 2010 zich perfect om het effect van verschillende vruchtwisselingen op de 
maïsopbrengst en de bodemkwaliteit na te gaan. In het najaar van 2010 werd de proef 
dan ook intensief bemonsterd voor de bepaling van chemische, fysische en biologische 
bodemeigenschappen. Uit praktische overwegingen werden de bodemstalen enkel 
genomen bij het 150N-niveau. Dit bemestingsniveau sloot het nauwst aan bij de toen 
geldende bemestingsnormen voor kuilmaïs in een lichte zandleem. Ook wilden we er ons 
op die manier van verzekeren dat we niet enkel een stikstofeffect van de toegepaste 
gewasrotaties zouden detecteren. In wat volgt, worden de belangrijkste resultaten met 
betrekking tot de bodemkwaliteit en gewasopbrengsten samengevat. Bij het beoordelen 
van deze resultaten nemen we het MSc-systeem als referentiesituatie aangezien we dit 
beschouwen als de meest gangbare praktijk. 

1.3.2 Chemische, fysische en biologische bodemeigenschappen 
Slechts een aantal van de chemische, fysische en biologische bodemeigenschappen 
toonden significante verschillen tussen de verschillend rotaties (Tabel 7). Zoals verwacht 
resulteerde ML1 in het hoogste BOC-gehalte. Het inpassen van tijdelijk grasland is een 
efficiënte maatregel voor het verhogen van het BOC-gehalte (onverstoorde bodem in 
combinatie met continue input aan gewas- en wortelresten). Zodra het tijdelijk grasland 
echter wordt ingewerkt, gaat de opgebouwde koolstof weer verloren in de 
daaropvolgende jaren (zie ML2 in Tabel 7). Onze resultaten tonen ook aan dat een 
wisselbouwsysteem (ML1 en ML2) en een combinatie kuilmaïs/grasgroenbedekker (MSc 
en MSt) resulteren in een zelfde BOC-gehalte. MR zorgt dan weer voor het laagste BOC-
gehalte. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien in de MR-rotatie enkel erwt een 
noemenswaardige hoeveelheid oogstresten nalaat.  
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Tabel 7: Bodemorganische koolstof, pH, bulkdensiteit, aantal regenwormen en regenwormbiomassa in 
de verschillende rotaties van de vruchtwisselingsproef, gemeten in de 0-15 cm bodemlaag in het najaar 
van 2010 (gemiddelde ± standaarddeviatie; n = 3) 

 BOC pH-KCl BD # reg. bio.reg. 

 % - g cm-3 # m-2 g m-2 

Rotatie†      

MSt 0.96 ± 0.06ab 5.20 ± 0.06ab 1.47 ± 0.01a 129 ± 51 31 ± 7b 

MSc 1.00 ± 0.09ab 5.27 ± 0.06bc 1.51 ± 0.01ab 58 ± 31 9 ± 7ab 

ML1 1.02 ± 0.07b 5.05 ± 0.09a 1.50 ± 0.01ab 46 ± 26 3 ± 2a 

ML2 1.00 ± 0.09ab 5.10 ± 0.05ab 1.52 ± 0.02b 83 ± 40 18 ± 12ab 

MR 0.94 ± 0.11a 5.45 ± 0.06c 1.50 ± 0.04ab 54 ± 19 7 ± 1ab 

† Binnen een kolom duiden verschillende letters op een significant verschil (p < 0.05) volgens een Scheffé-test 
BOC: bodemorganische koolstof; BD: bulkdensiteit; # reg.: aantal regenwormen; bio.reg.: biomassa 
regenwormen; Zie Tabel 6 voor een beschrijving van de verschillende rotaties 
 

Onder ML1 werd tevens de laagste pH-KCl gemeten (Tabel 7). De sterke mineralisatie na 
het onderwerken van een twee jaar oude gras-klaver zode en de bijhorende nitrificatie ligt 
waarschijnlijk aan de basis van dit verzurend effect. 

De lage bulkdensiteit onder MSt is opvallend. Deze gaat gepaard met een significant 
hogere regenwormbiomassa en een duidelijke toename in aantal regenwormen (Tabel 7). 
Het jaarlijks inwerken van de volledige grasgroenbedekker zorgt voor een aanzienlijke 
input aan vers organisch materiaal dat fungeert als voedselbron voor de regenwormen. 
Een toename aan regenwormactiviteit in de toplaag (0-20 cm) kan leiden tot een 
verhoogde porositeit en vervolgens een verlaagde bulkdensiteit. Uit onze resultaten bleek 
echter geen correlatie (R² = 0.01) te bestaan tussen de aanwezigheid van meer of minder 
regenwormen en de bulkdensiteit. 

In het algemeen bleef het effect van gewasrotatie op de verschillende 
bodemeigenschappen vrij beperkt na 5 jaar. Onze resultaten tonen aan dat het toepassen 
van een wisselbouwsysteem of een vruchtwisseling met erwt en aardappel geen 
significante verbetering in de chemische, fysische of biologische bodemkwaliteit 
betekenen ten opzichte van de referentie (MSc). 

1.3.3 Gewasopbrengst 
Het inwerken van een twee jaar oude gras-klaver zode zorgt voor een aanzienlijke N-
vrijstelling. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in ML1 een significant hogere 
maïsopbrengst wordt vastgesteld in vergelijking met de referentie MSc bij het laagste N-
niveau (0 kg N ha-1;Tabel 8). 
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Tabel 8: Totale drogestof opbrengst van kuilmaïs (Mg ha-1) in alle behandelingen van de 
vruchtwisselingsproef in 2010 (gemiddelde ± standaarddeviatie; n = 3) 

Rotatie4 

N dosis1 MSt MSc ML1 ML2 MR 

0 7.5 ± 0.8a3 7.1 ± 0.6a 14.9 ± 0.7bcd 10.3 ± 1.0ab 7.2 ± 1.4a 

100 10.6 ± 1.8abc 11.4 ± 0.5abc 15.0 ± 2.8cd 13.2 ± 0.3bc 12.6 ± 0.8bc 

150 12.8 ± 0.6bc 13.2 ± 0.8bc 14.1 ± 0.9bcd 14.1 ± 1.0bcd 14.0 ± 0.3bcd 

200 13.6 ± 0.5bc 13.2 ± 1.0bc 14.5 ± 1.9bcd 13.7 ± 0.8bc 18.4 ± 0.1d 

Significantie2         

N-bemesting Rotatie Interactie 

*** ** *** 

1 kg N.ha-1. 2 **, *** duidt op significantie op het, respectievelijk, 1% en 0.1% niveau. 3 verschillende 
letters duiden op een significant verschil (p < 0.05) tussen de verschillende ‘rotatie x N-bemesting 
combinaties’ volgens een Scheffé test. 4 Zie Tabel 6 voor een beschrijving van de verschillende 
rotaties 

Het positieve effect verdwijnt echter volledig bij hogere N dosissen (Tabel 8). Bij de voor 
de praktijk meest relevante N dosis (150 kg N ha-1) merken we trouwens op dat noch het 
inwerken van de volledige grasgroenbedekker (MSt), noch een rotatie met aardappel en 
erwt (MR) resulteert in een significant hogere maïsopbrengst in vergelijking met MSc. 

1.4 BESLUIT 
Uit onze resultaten kunnen we afleiden dat boerderijcompost kan beschouwd worden als 
een bodemverbeteraar, maar een bodemverbeteraar met een aanzienlijke 
bemestingswaarde. De jaarlijkse toepassing van 50 m³ boerderijcompost per ha 
resulteerde na zeven jaar in de opbouw van bodemorganische koolstof, een verhoogde 
chemische bodemvruchtbaarheid, een verbeterde bodemstructuur en stabielere 
bodempartikels. Daarnaast stimuleerde de compost het bodemleven en werd de 
bodemgezondheid verhoogd door het systematisch onderdrukken van aantallen plant-
parasitaire nematoden. Het herhaaldelijk toepassen van boerderijcompost leidde 
uiteindelijk ook tot hogere gewasopbrengsten. Het gunstige effect van een herhaalde 
composttoepassing op gewasproductiviteit werd toegeschreven aan de combinatie van 
een geleidelijke vrijstelling van stikstof en een verhoogd BOC-gehalte (zie kader). Het 
proefopzet liet echter niet toe om het stikstofeffect en het BOC-effect volledig los te 
koppelen van elkaar. 

Uit de vruchtwisselingsproef kunnen we besluiten dat na 5 jaar noch het toepassen van 
een wisselbouw, noch een ruimere vruchtwisseling aanleiding geven tot significant hogere 
gewasopbrengsten en/of een verbetering van de bodemkwaliteit dan wanneer maïs 
wordt verbouwd in monocultuur (+ grasgroenbedekker). Het uitblijven van effecten doet 
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ons vermoeden dat periode waarop onze studie zich baseert (5 jaar) niet lang genoeg is 
om de effecten van vruchtwisseling tot uiting te laten komen. 

Samenvattend kunnen we stellen dat wanneer een verbetering in bodemkwaliteit het 
doel is, we dit sneller zullen bereiken via de toediening van extern organisch materiaal 
(boerderijcompost) dan via het toepassen van een wisselbouwsysteem of een ruimere 
gewasrotatie. 
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