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O
p het bedrijf van Schrör is 
eind 2012 een proef van drie 
jaar gestart met steenmeel 
als breed werkende bodem-
verbeteraar. Vorig jaar ston-

den op het perceel suikerbieten, dit 
jaar zetmeelaardappelen. Doel van 
de proef is de effecten op bodem en 
gewassen aan te tonen van het een-
malig aanbrengen van steenmeel.

Omdat bodemslijtage het resul-
taat is van tientallen jaren en het voor 
de acceptatie van een proef belang-
rijk is om resultaat te boeken, heb-
ben onderzoekers gekozen voor een 
hoge gift van 5 en 10 ton steenmeel 
per hectare. De resultaten zijn wis-
selend en teleurstellend: ten opzichte 
van gangbaar bemeste percelen zijn 
er geen objecten met opbrengstver-
meerdering, wel met opbrengstver-
mindering van circa 10 procent.

Mineralen
De resultaten zijn vorige week 

donderdag op het Veenkoloniale 
bedrijf van Schrör gepresenteerd. 
Mineraloog en steenmeeldeskundige 
Huig Bergsma heeft een verklaring 
voor de uitkomsten: ‘De bodem moet 
het steenmeel leren eten. Daarom 
moet je met een lagere dosering 
beginnen. Het bodemleven moet zich 
reorganiseren en leren wennen aan 
het oude niveau aan mineralen.’

Mineralen komen in de vrije 
natuur voor en worden gevormd door 
geologische processen. Steenmeel is 
zo’n mineraal. Het is een bron van 

vrijwel alle nutriënten, zorgt voor pH-
beheersing en kationenuitwisseling, 
is een voedingsbodem voor bodem-
leven en geeft een bescherming aan 
organische stof.

Het belang van bodemmineralen 
blijft bij de gangbare beoordeling 
van bodemvruchtbaarheid buiten 
beschouwing, constateert Bergsma. 
‘Van alle laboratoria kijkt 95 procent 
bij bodemmonsters alleen naar de 
plantbeschikbare elementen, die 
oplosbaar zijn in water. Geen enkel 
laboratorium kijkt naar de strategi-
sche voorraad in de mineralen.’

Om zijn verhaal duidelijker te 
maken, vergelijkt de mineraloog de 
situatie met koekjes, die de bakker 
van deeg maakt. Voor het deeg maakt 
de bakker gebruik van verschillende 
grondstoffen. ‘Laboratoria kijken bij 
de beoordeling naar de koekjes, ter-
wijl de problemen te maken hebben 
met de grondstoffen’, zegt Bergsma.

Door verzuring en omdat planten 
meer uit de grond opnemen dan de 
plantbeschikbare elementen neemt 
de voorraad in de bodem af. Nutri-
enten als kalium, natrium, magne-
sium, calcium en sporenelementen 
verdwijnen daardoor uit de bodem. 
Deze minerale slijtage uit zich onder 
andere door verslechterde structuur, 
afnemende organische stofgehalte en 
hogere ziektedruk.

BodeMleven
Volgens Bergsma blijkt uit 

metingen dat we qua mineralogi-

sche gezondheid van de bodem zo’n 
tachtig jaar achterlopen. ‘Het heeft 
daarom zin om ‘zand op zand’ te 
gooien’, zegt Bergsma. Probleem is 
dat steenmeel niet op alle gronden 
gelijk werkt, ook niet als deze mine-
ralogisch op elkaar lijken. Op het 
proefveld van Schrör laat gebruik van 
steenmeel (nog) geen opbrengstver-
hoging in bieten zien.

Naast een lagere opbrengst waren 
de gehalten aan natrium, calcium, 
magnesium, fosfaat en alfastikstof 
in de bieten lager. Suikerpercentage, 
drogestofpercentage en winbaar-
heid waren beter. De geoloog denkt 
dat de lagere opbrengst vooral komt 
door een verschil in samenstelling en 
omvang van het bodemleven. ‘Iets in 
de bodem is aan het groeien ten kos-
ten van de bieten.’

In een gezonde bodem is het 
gewicht van al het bodemleven per 

hectare gelijk aan het gewicht van 
vier koeien. ‘Met een gift steenmeel 
komt er per hectare het gewicht van 
één koe aan bodemleven bij. Afhan-
kelijk van de soort bodem kan dat 
in het begin ten koste gaan van de 
opbrengst’, zegt Bergsma.

Onderzoekers moeten op zoek 
naar methoden die voorspellen in 
hoeverre een bodem minerale mest-
stoffen kan verwerken. ‘Bij een lage 
verteringscapaciteit moet je werken 
met lagere doseringen’, aldus Bergs-
ma. Het effect kan jaren op zich laten 
wachten. ‘Bij gebruik van steenmeel 
moet je geduld hebben. Ook slechte 
resultaten moeten we waarderen en 
goed onderzoeken.’ 

Geen minerale meststoffen aan 
de bodem toevoegen, is volgens de 
mineraloog geen optie. ‘De mine-
rale uitputting van de bodem zal 
dan doorgaan. De bodemmineralen 
zijn de basis voor een goede bodem-
vruchtbaarheid. Als we de minerale 
slijtage niet herstellen, is het dweilen 
met de kraan open’, stelt Bergsma.

wortelopBrenGst
Peter Roelfsema van de agrari-

sche dienst van Suiker Unie denkt 
dat de bodemgezondheid een steeds 
belangrijkere rol gaat spelen. ‘Sui-
ker Unie heeft de ambitie om in 2020 
bij suikerbieten uit te komen op een 
gemiddelde wortelopbrengst van 90 
ton en 18 procent suiker. Die hoge 
opbrengst moeten we realiseren met 
strengere bemestingsnormen.’

De doorwortelbaarheid en de pH 
van de bodem spelen bij de mogelijk 
te realiseren opbrengst een grote rol. 
‘Bij een pH lager dan 4,6 voelen de 
bietenwortels zich niet happy. Een 
lage pH is daarom vaak de oorzaak 
van groeiachterstand. Niet zelden 

gaat het samen met slechte opname 
van nutriënten en meer aantasting 
door aaltjes en rhizoctonia. Plaatse-
lijk zijn opbrengstdervingen tot 40 
procent mogelijk.’

Omdat een perceel nooit uniform 
is, probeert het ‘Praktijknetwerk 
pH en bodemkwaliteit’ met gewas-
sensing en plaatsspecifiek bekalken 
de verschillen te nivelleren. ‘Bij een 
pH op een hoger niveau gaat ook de 
CEC (klei-humuscomplex) omhoog 
en daarmee de beschikbaarheid 
van mineralen. Dat is van belang bij 
scherpere bemestingsnormen. Een 
hogere CEC geeft meer buffer aan 
mineralen en daardoor kans op een 
hogere opbrengst’, zegt Roelfsema.

inhoudsstoffen
De dag bij Schrör werd georga-

niseerd door het Expertisenetwerk 
bodem en ondergrond samen met het 
initiatief Bewust Bodemgebruik. Het 
ging om de derde dag over steenmeel. 
Doel is kennis en ervaring te delen. 
Het is nog niet goed bekend hoe 
steenmeel werkt. De verschillen op 
vergelijkbare bedrijven zijn nog niet 
altijd verklaarbaar.

Volgens organisator Bert Carpey, 
adviseur voor duurzaam werken in 
de agroketen, is het nodig om de sig-
nalen van ‘onze versleten bodem’ op 
te pakken. ‘We hebben de afgelopen 
jaren van het kapitaal geleefd en niet 
van de rente’, zegt hij. ‘Je kunt niet 
met een auto blijven doorrijden zon-
der onderhoud bij de garage.’

Wat door slijtage niet in de bodem 
zit, kan niet in de gewassen en in de 
voeding zitten. Daardoor is de hoe-
veelheid magnesium in producten 
tegenwoordig 20 procent lager dan in 
de tijd van onze voorouders. Tijdens 
de bijeenkomst gingen er stemmen 
op om boeren meer te betalen voor 
kwaliteit: als er genoeg inhoudsstof-
fen in de producten van boeren en 
tuinders zitten, dan hoeven consu-
menten minder pilletjes bij de drogist 
te halen.

Effect steenmeel nog niet bewezen
‘Als we de minerale slijtage niet herstellen, is het dweilen met de kraan open’

Steenmeel kan een ‘versleten’ bodem verbeteren. Uit 

proefresultaten bij de familie Schrör in Musselkanaal blijkt dat 

een jaarlijkse gift van 1 à 2 ton per hectare waarschijnlijk beter 

werkt dan in één keer 5 of 10 ton steenmeel per hectare.

Biogeoloog Gino Smeulders geeft uitleg bij de driejarige proef met steenmeel in Musselkanaal. Onderzoekers bekijken de ef-
fecten op opbrengst, kwaliteit en bodem. Foto’s: Nieuwe Oogst

Op verschillende plaatsen in Nederland gaan deskundigen met elkaar in gesprek om kennis en ervaring met steenmeel te 
delen, zoals vorige week bij de familie Schrör in Musselkanaal.

‘De bodem moet het 
steenmeel leren eten’

Han Reindsen


