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Voorwoord 
 
U slaat net het deelverslag hoofdvak open. Dit verslag gaat over het belangrijkste deel van 
Tuinderij EcoErf, namelijk de landbouw. Dit verslag is weer opgesplitst in een aantal 
verslagen. Het eerste verslag gaat over de bodem en de bemesting. Het tweede deel is het 
plantenteelt verslag, hierin  heb ik het over alle fasetten van de plantenteelt op mijn bedrijf. 
Groenteteelt en een beetje Fruitteelt, daar gaat het in dit verslag om. Het derde verslag gaat 
over de agrarische techniek. Hier bespreek in het kort mijn machine park. 
 
Wijzigingen eindwerkstuk 
Toen ik met mij eindwerkstuk begon had ik een locatie waar daadwerkelijk de plannen lagen 
om EcoErf uit te voeren. Echter is die locatie nu niet meer in zicht. De locatie is gewijzigd, 
voor mij kwam dit te laat. Ik ga in dit verslag dus uit van de oude locatie, de nieuwe locatie is 
er niet heel ver vandaan, dus de meeste gegevens uit dit verslag zijn nog steeds bruikbaar. De 
indelingen zullen op de nieuwe locatie wel anders zijn. Wat hierbij van belang is dat het niet 
te klein wordt opgezet. Hiermee doel ik op kleine percelen waar je niet goed met een trekker 
op kunt werken.  
 
In dit verslag word tuinderij EcoErf  op papier uiteengezet. De zaden worden uitgelegd voor 
een vruchtbaar bedrijf. 
Na de bedrijfsspiegel volgt eerst een beschrijving van de uitgangsituatie.  
 
Veel leesplezier, 
 
Rick Sloot 
 
Ps. Er volgt eerst een bedrijfsspiegel zodat u een beeld krijgt van het gehele bedrijf.  
 
Deze versie van het verslag is niet de uiteindelijke inlever versie voor EcoErf. Ik zal jullie op en 
aanmerkingen weer doorvoeren in mijn verslag. Die versie zal dan naar Amersfoort gaan, en 
overhandigd worden aan EcoErf. Mijn verzoek is dan ook om fouten, onwaarheden en 
onduidelijkheden op papier bij teruggave te vermelden. Ik hoop dat ik dit zo snel mogelijk ontvang 
zodat ik het uiteindelijke verslag snel bij de mannen van EcoErf kan inleveren.  
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Bedrijfsspiegel 
Samenvatting van het bedrijf 

Idealen 

Voordat ik begon met mijn eindwerkstuk wist ik wel dat een kleinschalig groenteteelt bedrijf 
wou creëren als eindwerkstukbedrijf. Daarbij vond ik het belangrijk dat ik ook gebruik zou 
maken van directe afzet.  
Toen ik met EcoErf1 in contact kwam wist ik dat ik hier veel idealen zou kunnen vervullen. Ik 
zou hieronder mijn idealen per onderdeel bespreken. 
 
Bodem en bemesting 
Bodem speelt een hele belangrijke rol in mijn bedrijfsvoering. Ik wil de bodem goed 
verzorgen, in ieder geval wil ik de bodem op het zelfde niveau houden dat het op dit moment 
is. Het liefst wil ik de bodem verbeteren. Ik hecht vooral waarde aan het organische stof 
aandeel en het bodemleven in de bodem. Met de bemesting wil ik niet de planten maar de 
bodem bemesten. Compost is daarvoor uitermate geschikt. Bemesten met snel werkende 
meststoffen wil ik alleen doen in noodgevallen, als de planten niet willen groeien of worden 
belaagd door plagen.  
 
Plantenteelt 
Ik wil graag een breed assortiment aan groenten telen en verkopen. Daarbij horen ook de 
onbekende vergeten groenten, ik wil deze groenten graag onder de aandacht houden. De 
groenten wil ik telen in het juiste seizoen, vervroegen onder glas hoort wel bij de 
mogelijkheden. Gewassen die veel makkelijker op grotere schaal te telen zijn ga ik niet telen. 
Een klein stukje vroege aardappels kan dan bijvoorbeeld wel omdat dit een exclusief product 
is. De eventuele aankoop van groenten wil ik zo veel mogelijk beperken. Als ik producten 
aankoop vind ik het belangrijk dat deze producten zo dicht mogelijk bij mijn bedrijf vandaan 
komen, en niet een hele lange reis moeten ondergaan. Bij mijn rassenkeuze wil ik kiezen voor 
sterke rassen die goed op de locatie groeien. Ook de smaak van het ras vind ik belangrijk, bij 
voorkeur kies ik voor zaadvaste rassen. Ik hecht waarde aan het feit dat ik dan eventueel zelf 
het zaad kan vermeerderen.  
 
Consumenten relatie 
Ik vind het belangrijk dat de consumenten weten wat er op het bedrijf speelt en zich 
verbonden voelen met het bedrijf. Ze moeten weten hoe groenten groeien en beseffen dan niet 
alles altijd groeit en geleverd kan worden. Ik wil hun zo direct mogelijk producten leveren aan 
een vaste klantenkring. CSA is een systeem dat mij erg aanspreekt en ik ook graag wil 
toepassen.  
 
Economie 
Ik wil als boer graag een eerlijke prijs voor mijn producten/diensten krijgen. Dit wil zeggen 
dat ik de kosten die ik maak kan betalen en dat ik van de rest van het geld kan leven. Voor 
investeringen wil ik samen met klanten of andere betrokkenen een groot deel van het geld met 
giften of leningen met een lage rente tot stand komen.  
 

                                                 
1 Organisatie die een erf wil realiseren met landschap, woning en landbouw functie aan de rand van Amersfoort 
Vathorst 
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Natuur en bedrijfs organisme 
Mijn bedrijf moet duidelijk samen 1 geheel vormen, de onderdelen moeten op elkaar zijn 
afgestemd. Ik als boer moet overzicht hebben over het bedrijf, maar ook niet te veel zelf 
willen doen. Als er bij sommige werkzaamheden door anderen meer kennis of efficiëntie is 
dan zet ik graag een loonwerker in.  
Natuur op mijn bedrijf vind ik erg belangrijk, veel diversiteit. Het moet niet alleen mooi zijn 
maar ook waardevol. Ik wil voor soorten kiezen die passen in de omgeving, dus geen 
bamboebos maar elzen en berken. 

Tuinderij EcoErf 

Tuinderij EcoErf, dat is de naam van mijn bedrijf. Hier ben ik de ondernemer en 
verantwoordelijke. De Tuinderij is een onderdeel van het groter geheel EcoErf. EcoErf is een 
combinatie van: 

 een mooi aangelegd landschap met wandelpaden dat als ontspanning dient voor de 
nabij gelegen wijk. 

 Een woninggebouw met moderne technieken die het complex zelfvoorzienend willen 
laten zijn. Ook worden hier ruimtes verhuurd voor overige doeleinden. 

 Daarnaast is er een winkel en een restaurant. 

 Groententeelt (tuinderij EcoErf) 

De ligging 
Tuinderij EcoErf is gelegen aan de rand van Amersfoort Vathorst2. Zie hieronder bij de letter 
A.

 EcoErf heeft een totale grote van 5 ha. De tuinderij heeft de volgende oppervlaktes: 
Kas:     0,14 ha 
Teeltoppervlak volle grond:  2,6 ha 
Erf:     0,2 ha 
Totaal:     2,94 ha 
De grond van mijn bedrijf huur of pacht in van EcoErf. 
                                                 
2 Een nieuwbouwwijk onderdeel van de stad Amersfoort  
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Figuur 1: plattegrond van EcoErf > 

De tuinderij 

De tuinderij vervult in het geheel van 
EcoErf de functie van de landbouw. 
Ook verzorgt het, het landschap op 
EcoErf.  

Bodem en bemesting 
De bodem op mijn bedrijf bestaat uit 
een zandbodem gemengd met veen. 
De bouwvoor was zeer wisselvallig. 
De zuurgraad van de bodem heb ik 
verbeterd naar 6 Ph. Het organische 
stof niveau van de bodem ligt rond 
de 4% en word nog verder 
opgebouwd.  

De hoofdgrondbewerking bestaat uit het spitten met een krukas spitmachine. Ik kies onder 
andere voor omdat ik hiermee per teelt bed de grond kan bewerken. 

Met de bemesting wil ik vooral de bodem kwaliteit verbeteren, en via de bodem het gewas 
voeden. De bemesting bestaat uit compost dit ik zelf maak uit aangekochte runderen-mest 

Teelten  
Op de tuinderij teel ik ongeveer 65 verschillende gewassen. De hoeveelheden van de 
gewassen die er geplant of gezaaid worden word zo goed mogelijk gecalculeerd aan de hand 
van het aantal groentepakketten en afzetmogelijkheden voor andere kanalen. 

De groenteteelt vind grotendeels plaats in de volle grond, ik teel op bedden van 1,50 meter 
breed.  

De vrucht wisseling ziet er als volgt uit: 
1. Gras/klaver 

2. Koolgewassen 

3. Bladgewassen 

4. Ui/prei gewassen 

5. Vruchtgewassen 

6. Wortelgewassen  

 

In het vroege voorjaar wil ik om vroeger te zijn enkele gewassen afdekken met doek. De 
onkruidbestrijding wil ik uitvoeren door eerst een goed vals zaaibed te maken en dan pas (na 
2 weken) te gaan planten of zaaien. Tijdens de teelt wil ik veel met de schoffelbalk voor de 
trekker de onkruiden bestrijden.  

Kas 
Tuinderij EcoErf heeft een relatief kleine kas. Doordat het voor een groot deel is 
gecombineerd met de woningen en de andere kas met de tuinbouwschuur kan er veel 
restwarmte3 worden benut.  
De vruchtwisseling is door weinig ruimte niet heel erg strak aan gehouden. Zo staat in de 
winter bijna alles vol met veldsla en winterpostelein. De nachtschadeachtigen staan redelijk 
                                                 
3 Warmte-koude opslag wil EcoErf graag toepassen, op het tuinbouwerf kan er restwarmte van de koelingen 
worden gebruikt. 
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krap, eens in de drie of vier jaar. Kruisbloemigen zijn er ook veel, gemiddeld staan ze eens in 
de drie jaar op de zelfde plek. 

Fruitteelt 
Ik heb ook een paar hagen met klein fruit op mijn bedrijf. Aalbessen en frambozen worden 
grotendeels door zelf pluk afgezet en daardoor blijven de plukkosten beperkt. Op EcoErf zijn 
ook hoogstamfruitbomen aanwezig, deze worden door mij beheerd. De oogst wordt verzorgd 
door de bewoners van EcoErf. 
 
Afzet 
De afzet van de tuinderij loopt voor het grootste deel via een CSA systeem. Klanten 
(deelnemers) sluiten zich aan bij het bedrijf, geven geld en in ruil daarvoor krijgen ze elke 
week een groentepakket (oogstaandeel). In de winter en het vroege voorjaar worden er 
groenten bijgekocht om toch een breed assortiment te kunnen aanbieden.  
Er worden ook groenten afgezet naar een winkel en restaurant op EcoErf.  

Arbeid 
De totale arbeidsbehoefte over één heel jaar ligt rond de 6500 manuren. In het hoofdseizoen 
heb ik een vaste medewerker in dienst. Hij of zij werkt 40 uur per week. Zij krijgt betaald 
volgens het minimum loon. 
Daarnaast zijn er veel onbetaalde werkkrachten, de bewoners die op EcoErf wonen, zij 
werken (verplicht4) mee op de tuinbouw. Dit is het hele jaar door 40 uur per week. Ook zijn er 
een aantal vrijwilligers die meewerken op het bedrijf, dit komt neer op gemiddeld 52 uur per 
week. 
Mij eigen arbeid is per week ongeveer 35 uur (in de winter) tot 50 uur in de zomer.  
Mechanisatie  
Ik heb op mijn bedrijf 1 eenvoudige lichte trekker van 45 pk. Daarnaast beschik ik over veel 
machines zodat ik met licht materieel zelf kan doen. De enige werkzaamheden die er 
gebeuren door de loonwerker is het onderploegen van grasland en het verspreiden en 
omzetten van de composthoop.  
Voor in de kas heb ik een tweewielige frees.  

Economie 
Het kapitaal dat ik heb bedrijf zit is in vergelijking met andere bedrijven redelijk laag. De 
enige veel kapitaal vragende eigendommen die in het bedrijf zitten zijn de gebouwen en de 
machines. 
Doordat er in het voorjaar al veel geld binnen komt kunnen ook veel uitgaven meteen betaald 
worden. De kosten worden begroot naar de klanten en als er goed word begroot lijd dit op een 
winst. De kas blijft dan gelijk. Bij onverwachtse hogere kosten of lagere opbrengsten kan het 
zijn de kas krimpt.  
 

Bedrijfsorganisme 
Het bedrijf werkt goed samen met EcoErf. Het verzorgt het landschap dat op EcoErf aanwezig 
is. Voor het onderhoud van het landschap wordt betaald.  

Op het bedrijf lopen verschillende wandelpaden waar bezoekers van het bedrijf over het 
bedrijf kunnen wandelen. Het bedrijf is heel open voor bezoekers. Er worden ook open dagen 
georganiseerd en in het restaurant5 kan heerlijk gegeten worden. 

                                                 
4 Of ze moeten de arbeid betalen 
5 Restaurant wordt net als de winkel op EcoErf, beheerd door een aparte onderneming.  
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Uitgangssituatie 
Vathorst  
Mijn eindwerkstuk bedrijf is gelegen aan de rand van Amersfoort Vathorst. Dit is een VINEX-
locatie van de stad Amersfoort. In deze wijk staan in 2014 11.000 woningen staan. Er komen 
hier 30.000 inwoners te wonen. Op dit moment wordt er nog volop gebouwd, maar is ook al 
een groot deel van de wijk bewoond 
Vathorst is een wijk met niet heel veel groen, Huizen staan dicht op elkaar. Af en toe is er wel 
plaats voor een parkje. Doordat er vanuit de oude situatie nog bomen stonden, geven die in de 
nieuwe wijk een wat ouder karakter. Er is ook veel ruimte gemaakt voor water, een deel van 
de wijk is ingericht als een 'grachten-stad' met grachten en grachtenpanden. Ook als het gaat 
om architectuur is Vathorst zeer gevarieerd, duurzaamheid staat hoog in het vaandel.  

Vathorst noord 
De wijk Vathorst ligt een beetje ingesloten tussen de snelwegen, aan de zuidkant de A1 en aan 
de oostkant de A28, aan de westkant ligt een vuilstort plaats en nog een open gebied (Vathorst 
west). Ten noorden van Vathorst (Ook wel Vathorst Noord genoemd) ligt een gebied van 150 
ha groot. Dit gebied is nu als uitloopgebied aangewezen. Het is een overgangszone van de 
Wijk Vathorst naar de polder Arkemheen dat onderdeel is van het nationaal landschap. Op dit 
moment zijn er in Vathorst noord 21 woningen/boerderijen aanwezig. Het is een vrij open 
landschap met op enkele plaatsen een houtwal. Er vindt vooral weidebouw plaats.  

 
EcoErf  
EcoErf is een initiatief van de One Planet 
Foundation (Amersfoort) en bureau 
Mensenland (Hoogland). Het is een concept 
dat een nieuwe vorm laat zien voor het 
landschap onderhouden en wonen in het 
buitengebied. EcoErf bestaat uit een 
woonerf waar verschillende bewoners 
wonen in een duurzaam wooncomplex, de 
bewoners brengen zelf kapitaal in om deze 
woningen te bouwen. De bewoners 
onderhouden het omliggende landschap. 
EcoErf bestaat nu alleen nog op papier. 
In Vathorst noord is nu de bedoeling dat er 
een EcoErf word gerealiseerd. Het past 
prima in de visie van het dit gebied. EcoErf 
bied woongelegenheid en een mooi 
landschap. EcoErf wil de bewoners van de 
wijk en het erf actief betrekken bij het 
onderhouden van het landschap. Daarnaast 

is het ook de bedoeling dat er voedsel word 
geteeld voor de erfbewoners en (een deel 
van) de wijk bewoners. 

 

 

Figuur 2: Het blauwe vak is Vathorst Noord, Rode vak is de 
woonwijk Vathorst. Boompje is Locatie van EcoErf. 
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De locatie waar het over gaat is 5 ha groot. De eigenaar, projectontwikkelaar en aannemer 
Schoonderbeek B.V heeft dit perceel gekocht om er woningbouw te doen verrijzen, dat blijkt 
nu echter niet mogelijk te zijn. Schoonderbeek staat open om het perceel een andere functie te 
geven. Op dit moment staat er op het perceel een vervallen boerderij dat word bewoond in de 
anti-kraak sfeer. Het omliggende land is weiland dat word beweid door schapen, zie foto 
hieronder. 

In dit verslag ben ik de boer/landschapsbeheerder  van EcoErf Vathorst noord 

 
Figuur 3: De locatie van EcoErf. Met in het midden het huidige erf. 

Directe omgeving van EcoErf 
Aan de zuidkant ligt een middeleeuws afwateringskanaal „de laak‟. Dit kanaal is de grens 
tussen Vathorst en Vathorst noord. Deze rivier geeft een strakke scheiding tussen het 
uitloopgebied en de wijk. In de toekomst zal hier dan ook één of meerdere bruggen komen om 
de toegang naar het uitloopgebied toegankelijker te maken. Aan de west – oost en noord kant 
ligt landbouwgebied (toekomstig uitloopgebied). 

EcoErf in andere woorden:  
Justin Pagden van EcoErf omschreef het volgende: 
“EcoErf Vathorst Noord beoogt de sociale, ecologische en recreatieve kwaliteit van het 
uitloopgebied Vathorst Noord te verhogen door de herontwikkeling van een boeren erf 
waarbij de bewoners/ondernemers van een nieuw type plattenlandsonderneming zorg dragen 
voor het beheer van een publiek toegankelijk landschap. Zo combineert EcoErf een 
investering in landschap, een mooi energieneutraal woongebouw en duurzaam leven. Het is 
een vorm van beheer van land dat bijdraagt aan biodiversiteit, kleinschalige 
landbouwproductie, een mooi en toegankelijk landschap en kleinschalig wonen & werken in 
het buitengebied. Door actieve participatie van omwonenden en belanghebbenden in het 
gebied én een organisatie met een economische en fysieke verbondenheid, kan een hoge 
kwaliteit en continuïteit gewaarborgd worden”.  
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Idealen Bodem 

Bodem speelt een hele belangrijke rol in mijn bedrijfsvoering. Ik wil in ieder geval de bodem 
op het zelfde niveau houden dat het op dit moment is. Het liefst wil ik de bodem verbeteren.  

Ik hecht vooral waarde aan het organische stof aandeel en het bodemleven in de bodem. Met 
de bemesting wil ik niet de planten maar de bodem bemesten. Compost is daarvoor uitermate 
geschikt. Bemesten met snel werkende meststoffen wil ik alleen doen in noodgevallen, als de 
planten niet willen groeien of worden belaagd door plagen.  

Bodem beschrijving 

De bodem is voor het bedrijf een belangrijk punt, hierop groeien alle planten die ik ga telen en 
bij de consumenten op het bord liggen. Met mijn eindwerkstuk heb ik niet met de 
makkelijkste grond te maken. Van origine is het een veen-op-zand-grond, echter doordat in 
heel Nederland het veen verteert en de grond zakt is het veen-aandeel van de grond gedaald.  
Ook is een aantal jaren geleden op mijn eindwerkstuk bedrijf de grond diepgespit. 
Verschillende lagen in de grond zijn gemengd.  

Op 23 november 2010 ging ik naar mijn eindwerkstuk bedrijf om de bodem te onderzoeken. 
Ik heb verschillende boringen uitgevoerd verspreid over het perceel. Daarbij kwam een zeer 
onregelmatig beeld naar voren. Doordat de grond gemengd is waren de boringen die ik 
uitvoerde op de verschillende plekken erg verschillend. Er was echter wel een grote lijn te 
schetsen: 

De bovenste laag van de bodem bestaat uit humus rijk zand. De wortels van de grasmat gaan 
ongeveer van 5 tot 15 cm diep. Het humus rijke zand heeft een losse kruimelige structuur. Het 
is niet samen te knijpen tot een bal. De korrels van de grond zijn rond en af en toe een klein 
beetje hoekig. Hoe diep deze eerste laag in de bodem gaat is zeer verschillend. Bij sommige 
boringen is er op 5 cm al een behoorlijk aandeel wit zand voor. Het organisch rijke zand en 
het witte zand is door elkaar gemengd. Er zijn geen lagen te onderscheiden. Bij andere 
boringen is er een dikkere laag met veel OS in de bouwvoor aanwezig. Bij deze boringen 
wordt het witte zand pas goed zichtbaar bij 15 tot 25  cm.  
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Het zand zonder de organische stof verschilt in kleur. Het zand is soms echt wit en de andere 
keren is het geel. In de laag 20 cm  tot 50 cm komen er klontjes zand voor in diverse vormen. 
Aan de bovenkant komt er in het OS rijke grond OS arme zand kluiten voor die een doorsnee 
hebben 1 tot 1,5 cm. Deze 'kluiten' hebben soms een iets hardere structuur, dit geldt vooral bij 
de (goud)gele zand korrels (roestvlekken/glay). Dit gele zand duid waarschijnlijk op een 
hoger ijzer gehalte in de bodem in combinatie met fluctuerende grondwater standen6. Ook in 
de sloten langs het perceel is een gele/bruine drap in het water te herkennen. Dit duid op een 
hoge aanwezigheid van ijzeroxide in het water7.  

De laag van 20 tot 50 cm bestaat meestal uit zand, met dan veel en dan weer weinig OS. Bij 
een boring was er in deze laag alleen wit zand aanwezig. Bij andere boringen is de grond wat 
humus rijker, soms komt er wel een laag voor met weinig OS. Deze laag is maximaal 10 cm 
(In het bereik van 20 – 50 cm).     De   overgang van OS arm naar OS rijk gaat geleidelijk. 
Over het algemeen geld hoe dichter bij de 50 cm onder het maaiveld hoe meer het OS 
toeneemt.  Ook komen er in deze laag veen stukjes voor. Deze brokken verbinden zich niet of 
nauwelijks met het zand. Het blijven brokken/kluitjes in de grond. De structuur is iets 
hoekiger dan de bovenlaag. Er zit hier waarschijnlijk minder lucht in de bodem.  

 

                                                 
6 bron: http://bit.ly/fBh1iw 
7  bron http://bit.ly/egPV6m 

 
Figuur 5: bouwvoor met veel OS 

 

 
Figuur 4: Bouwvoor met minder OS in de 
bovenlaag 

http://bit.ly/fBh1iw
http://bit.ly/egPV6m
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In de laag van 50 cm tot 75 cm onder het maaiveld bestaat vaak uit een laag met een overgang 
van zand naar veen. De grond wordt niet een 100% veengrond maar blijft altijd voor een deel 
uit zand bestaan. Vanaf de 50 cm zag ik vaak een toename van het veen. Het veen in 
combinatie met het zand vormt hier een wat vettigere laag. De grond wordt hier ook iets 
natter. Het is tot een bal te knijpen, het blijft ook een bal. Bij wrijving valt de bal weer uit 
elkaar in grove tot geen kluitjes.  

Het veen komt in deze laag deels voor in brokjes, soms zijn deze veen brokjes zo hard dat ze 
lastig kapot zijn te knijpen.  

Op 75 cm onder het maaiveld vond ik overal op het perceel de grondwater spiegel. Onder dit 
niveau  waren de boor resultaten heel verschillend. Soms kwam de grond in de grondboor 
heel goed omhoog, de andere keer haalde ik alleen wat blubber naar boven en kon ik de grond 
onder de 75 cm niet beschrijven. Het algemene beeld is dat onder het grondwaterpeil op 80 
cm onder het maaiveld meestal het veen/organische stof percentage daalde en er vooral veel 
wit zand aanwezig was. De grond is hier (logische wijs) erg nat. Bij één boring kwam ik op 
80 cm een laag tegen met (bijna) 100% veen-aandeel, de laag was 1 cm dik en erg vettig. De 
structuur in deze laag is hoekiger dan in de bouwvoor.  

 

Bodemleven 
Tijdens het boren heb ik verschillende regenwormen waargenomen. De bovengrond kent over 
het algemeen mooie poriën die gunstig zijn voor het bodemleven. Het aandeel organische stof 
is op sommige plekken erg laag, en het aandeel bodemleven is hier ook lager. Een verhoging 
van het organische stof gehalte zou het bodemleven gunstig beïnvloeden. De overgangen naar 
de verschillende lagen in de bodem gaan meestal geleidelijk, dit wijst er ook op dat er wel 
enige vorm van bodemleven actief is.  
pH-waarde 
Ik heb 2 proefmonsters genomen op 2 verschillende plekken in de bouwvoor. Met behulp van 
een ph-test van Ecostyle heb ik de zuurgraad van de grond bepaald. Bij beide testen was het 
resultaat vergelijkbaar. De grond is een zure grond met een pH-waarde van ongeveer 4,5. Dit 
is aan de lage kant en moet dus verhoogd worden. Daarover later meer.  
 
 

Fig. 1: veel wit zand in de diepe bereiken van 
de bouwvoor 

Fig. 2: Meer geel zand met beetje OS 
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Informatie uit de boeken 
Je zou deze grond een dalgrond kunnen noemen. Een dunne laag veen is vermengd met het 
onderliggende zand. Al is het percentage OS in deze grond denk ik lager dan gemiddeld.  

  Een boring met een diepte van 90 cm. Links is de bovenkant. Plek waar 
het pure   zand begint is op 25 cm, volgende laag begint op 50 cm. 

  Een boring op een andere plek, diepte 85 cm. Links is bovenkant. Een hele 
   ondiepe bouwvoor (5 cm – 15 cm)met al gauw weinig OS en dikke 
laag met puur   wit zand. Vettige veen/zand lag met veel OS begint op 61 cm. 
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Huidig bodembeheer 

Op dit moment is al het land vast grasland, en dit is ook altijd zo geweest. Een aantal jaren 
geleden is het land diep gespit. Daardoor zijn verschillende bodem lagen gemengd.  

Plan voor het verbeteren van de bodem.  

Zuurgraad 
Om de bodem te verbeteren is het verhogen van de zuurgraad een belangrijke opdracht. De 
zuurgraad wil ik van 4,5 nu verhogen naar een zuurgraad van ongeveer  pH 6. Dit is ongeveer 
een pH waar de meeste groente zich goed bij voelen. De pH verhogen wil ik gaan uitvoeren 
door te gaan bekalken. Bij het bekalken wil ik te werk gaan met een langzaam werkende 
meststof. Zie bij bemesting de details over de hoeveelheid. 
Organische stof 
Het organische stof niveau in de grond wil ik verhogen om meer buffer capaciteit voor 
voedingsstoffen en water te krijgen. Werken met compost is hier heel erg belangrijk. Ik wil 
elk jaar met compost bemesten om zo het organische stof niveau te verhogen en ook het 
vrijkomen van voedingsstoffen uit de bodem vanuit de bodem te verhogen. De 
voedingsstoffen die het eerste, tweede, derde enz. jaar vrijkomen vormen een optelsom. Zo 
kan de bodem de gewassen voeden.  
Omgang met de bodem 
Om de bodem te verbeteren is de omgang met de bodem belangrijk. Ik bewerk mijn land 
alleen als de grond droog genoeg is. Droog genoeg wil zeggen dat er geen grote insporing, 
structuurschade en versmering optreed. Met grondbewerking wil ik  de grond voor de teelten 
luchtig en los maken. Erg belangrijk op mijn bedrijf is dat ik de bovenste laag grond ook 
daadwerkelijk boven hou. De grond moet zo min mogelijk vermengen. Meer over 
bodembewerkingen bij de mechanisatie in dit hoofdstuk. 
Groenbemesters 
Ik wil de bodem zo veel mogelijk bedekt houden, dit om organische stof vast te houden en 
uitspoeling van mineralen te voorkomen. Ook wil ik zo het organische stof niveau van de 
grond zo verhogen.  
In mijn bouwplan wordt eens in de 6 jaar een pauze jaar ingelast. In dat jaar worden er geen 
groenten geteeld. Er wordt als dat van toepassing is maximaal één keer veevoer van geoogst. 
De rest van de bovengrondse massa wordt te plaatse ingewerkt of afgevoerd naar de 
composthoop. Ook kan het zijn dat het eventuele maaisel wordt ingezet als mulch laag in de 
teelt van klein fruit.  
In het teeltplan zijn de groenbemesters opgenomen na het vak waarin zich de wortelgewassen 
bevinden. Al deze gewassen worden voor november geoogst.  Niet heel het wortel vak staat 
vol met groenten, de eerste 10 bedden worden ingezaaid met een mengsel van gras en rode 
klaver. Deze groenbemester kan dus 2 jaar blijven liggen. Elke 6 jaar ligt dit stuk weer ergens 
anders in het vak. Ook het prei/ui vak staat niet helemaal vol met groenten. Hier bevinden 
zich ook 16 bedden met gras-klaver die in het  voorjaar wordt ingezaaid en volgende vroege 
voorjaar weer wordt onder gewerkt.  Ik kies hier voor gras-klaver omdat dit gewas goed en 
makkelijk te bewerken is. Onkruid wordt in dit gemakkelijk onderdrukt.  
Het pauzejaar 
Na de wortelgewassen wordt in november een mengsel Winterrogge en klaver ingezaaid. 
Winterrogge kies ik omdat dit een van de weinige gewassen is die nog zo laat kan worden 
ingezaaid. In het voorjaar maakt dit gewas veel bladmassa en groeit het uit tot een hoog gewas 
met veel C. Voor de N zaai ik de klaver mee deze ontwikkelt zich in het voorjaar tussen de 
rogge en gaat stikstof in de grond binden. Als de rogge is uitgegroeid wordt het hele gewas 
afgemaaid en verhakselt. Vervolgens zal de klaver weer hergroeien en nog veel massa maken 
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en stikstof binden. Dit helpt bij het afbreken van C rijke overblijfselen van de rogge. In het 
volgende voorjaar wordt het gewas weer geklepeld en onder gefreesd.  
Vroege groenbemesters 
Elk jaar zijn er weer een aantal groenten die vroeg het veld verlaten. Begin augustus zijn er al 
een aantal bedden waar niet meer op geteeld wordt dat jaar. Begin augustus zullen op al die 
bedden een groenbemester ingezaaid worden. Elk jaar zal de groenbemester verschillend zijn 
om zo de kans op gewas gebonden ziektes te verminderen. Zo kies ik bijvoorbeeld geen 
kruisbloemige groenbemesters om zo knolvoet te voorkomen. En als ik een kruisbloemige 
gebruik zal dat alleen zijn in het koolvak.  
De volgende groenbemesters wil ik gaan gebruiken: Phacelia (waardevolle bijen plant en kent 
geen familie leden in de groenteteelt), spurrie (gewas dat snel groeit en ook geen familie 
groenten) en grassen als Italiaans raaigras en zomer rogge (onkruid onderdrukking en veel 
massa). Vooral bij de eerste 2 gewassen is het van belang dat zij voor de zaad vorming  (als 
het zover komt) worden afgemaaid. De groenbemesters worden in het volgende voorjaar (eind 
februari) ondergefreesd. Zo kunnen de resten nog een beetje voor verteren voordat de hoofd 
grondbewerking plaats vind en de groenten weer worden geteeld.  
Late groenbemesters 
Op de bedden die half september leeg zijn wordt ook een groenbemester gezaaid. Dit zal 
meestal een graansoort zijn die in de winter doodvriest, dit heeft als voordeel dat in het 
voorjaar de gewasresten makkelijker ondergewerkt kunnen worden. In het voorjaar is mijn 
hooft grondbewerking namelijk spitten, en onderwerken van levende groenbemesters is dan 
lastiger. 
De bedden die eind september tot november vrijkomen kunnen eventueel nog ingezaaid 
worden met winter rogge.  
De groenbemesters vormen een essentieel onderdeel in het verbeteren ven de bodem. Een 
onbedekte bodem zie ik het liefst zo min mogelijk.  
 

Bemesting 

Mijn basis bemesting wil ik laten bestaan uit compost. Dit past goed bij mijn standpunt om  
de bodem te voeden. De gewassen zullen op zijn tijd ook goed gaan gedijen op de compost. 
Het vraagt zeker in de omschakelingsperiode wel een lange adem. .  

Mestwinning 
Omdat ik zelf geen dieren om het bedrijf heb moet ik mijn mest van buitenaf halen. Bij 
voorkeur haal ik mijn mest bij een biologisch dynamisch bedrijf. In ieder geval van een 
biologisch bedrijf. Ik wil vaste mest afkomstig van een potstal, heuvelstal of een andere soort 
stal met mest met stro. Mest van runderen of paarden gaat mijn voorkeur naar uit. Dit is mest 
met kwaliteiten in het minerale en het organische niveau. Dierlijke mest is de basis van mijn 
compost.  
De mest koop ik aan bij een willekeurige biologische boer. Het liefst een boer uit de buurt. 
Een vast verband aan gaan met een veehouder in de buurt als koppelbedrijf zie ik in eerste 
instantie niet zitten. Dit omdat ik de veehouder weinig kan leveren, misschien 1 snede gras-
klaver per jaar maar dan houd het ook op. Een vast contract dat ik elk jaar zijn mest koop is 
wel wenselijk.  
 
Mestopslag 
De mest die mijn bedrijf binnen komt wil ik opslaan op een  mestplaat.  Deze mestplaat is 
voldoet aan alle wettelijke eisen. Het is een betonnen mestplaat met een afvoer voor de 
vloeibare mest naar een apart bassin. Deze vloeibare mest kan ik bij veel eisende gewassen 
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eventueel als bij bemesting geven. De mestplaat is ook de composteer plek. Het formaat van 
de hoop is langwerpig: 3 meter hoog en 3 meter breed. 
Mest behandeling = composteren 
Ik heb voor mijn bedrijf per jaar 60 ton compost nodig (er vanuit gaan dat ik 3 ha bemest met 
20 ton per ha). Ik wil een C/N verhouding bereiken van 30 (uit onderzoek gebleken dat dit de 
meeste efficiëntie geeft). Hieronder de samenstelling van C en N van de producten die ik wil 
gaan gebruiken8. 

Mest  N/Ton C/Ton C/N verhouding 
Rundvee potstal 7 78 11 
paardenmest 5 125 25 
houtsnippers - - 90 
Groen compost 4 91 24 
Gft afval bewoners - - 20 

 

Ik koop nu 20 ton rundvee potstalmest aan, rundermest is zeer waardevol. Het is een mest 
doordrongen met veel kosmische krachten. Daarnaast is het de mestsoort die veel te vinden is 
in de biologische sector. 

En 20 ton paardenmest, ik wil ook paardenmest in mijn compost hebben omdat dit een 
verwarmende kwaliteit heeft. Het is een mest soort met  een hogere C/N verhouding en dat is 
ook gunstig voor het composteer proces. 

Totaal heb ik dan 40 ton mest. Dit heeft samen een C/N verhouding van 18. Er moet dus nog 
extra C worden toegevoegd. De bewoners, restaurant, winkel en tuinderij hebben ook afval. In 
het bovenstaande schema noem ik dat GFT afval. Ik ga er vanuit dat dat ongeveer 3 ton per 
jaar is.  

Daarnaast voer ik Houtsnippers en groencompost aan. Een deel van de houtsnippers komt ook 
van eigen bedrijf (snoeien singels enz.) maar dit zal niet genoeg zijn. Houtsnippers heeft een 
hoge C/N verhouding en is daarom essentieel voor het composteer proces.  

Groencompost voer ik aan om de compost hoop een extra boost te geven. Met deze 
groencompost hoop ik de composthoop een goeie start te geven. Doordat hier al een proces 
aan de gang is hoop ik hem zo te gebruiken als compost-starter. De groencompost hoeft niet af 
te zijn. Het mag best halverwege het stadium zitten. Zo kan het op mijn composthoop verder 
verteren en rijpen. 

De verhoudingen : aantal ton * C/N verhouding  
Rundvee potstal mest :  20 * 11 

stro rijke Paardenmest: 20* 25 

Gft afval EcoErf + tuinderij:  3 * 20 

Houtsnippers:    11 * 90 

Groencompost:  6 * 24 

Totaal:   (optelsom)  1983 

                                                 
8 bron: door school uitgereikte tabel, http://bit.ly/ik4eVW  en http://bit.ly/fsr8Ly 

http://bit.ly/ik4eVW
http://bit.ly/fsr8Ly
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C/N verhouding mengsel: 31,88  (totaal/60 ton) 
Deze verhouding ligt iets hoger dan de gewenste 30 maar dat is acceptabel. Hieronder nog een 
keer een overzicht hoeveel van welk bestanddelen er in zitten en het verhoudigpercentage.  

Bestanddeel Aantal ton % van totaal ton 
Rundvee potstal mest  20 33% 
Paardenmest  20 33% 
Gft afval 3 5% 
Houtsnippers 11 18% 
Groencompost 6 10% 
Totaal ton 60 ton 100% 
 

Het proces in de praktijk 

De composthoop wordt in het voorjaar opgezet nadat de oude compost is uitgereden. Zo is er 
ook weer plek op de composteer plaats. Alle bestanddelen zullen niet tegelijk aankomen op 
het bedrijf (hoewel dat wel gewenst zou zijn), dus worden de verschillende bestanddelen los 
van elkaar gestort op de compostplaats. Als de meeste bestanddelen er zijn zal een loonwerker 
met een kraan alles mengen en opzetten op een lange hoop van 3 m breed en 3 m hoog. Het 
afval wat in later stadia binnen komt wordt aan een kopse kant van de hoop gestort, bij de 
volgende omzet beurt zal het dan met de rest van de hoop vermengd worden.  

In de eerst fase van het composteer proces als de temperatuur boven de 60 graden Celsius 
komt door de activiteit van de bacteriën is het van belang dat de temperatuur niet te hoog 
wordt. Een temperatuur van 65 graden is het hoogste wat ik toesta. Deze hoge temperatuur is 
belangrijk voor het doden van onkruidzaden en ziekten. Om de hele hoop te  verhitten wordt 
in na 2 weken de composthoop binnenstebuiten gekeerd oom zo ook de buitenkant van de 
hoop te laten verhitten. Zo wordt de hoop weer losgemaakt en komt er weer lucht in de 
composthoop. 

 Als de temperatuur te hoog wordt wil ik deze verlagen door de hoop te besproeien met water 
of door hem om te zetten . Na elke omzet beurt wordt de hoop afgedekt met compostdoek.  

De fase die daarna volgt is de afkoelingsfase. De temperatuur daalt langzaam en in de hoop 
worden schimmels en later wormen actief. Deze fase duurt ongeveer een klein jaar. In het 
volgende voorjaar wordt de compost uitgereden over het land.  

De hoop wordt totaal ongeveer 3 keer omgezet door de loonwerker. Hier is het van belang dat 
de massa goed met elkaar vermengd wordt . De laatste omzetting vind plaats in oktober, 
daarna blijft de hoop liggen totdat hij wordt gebruikt op het land.  

2 keer wordt de hoop geprepareerd met de compostpreparaten. De eerste keer is in de eerste 
fase na de eerste keer omzetten van de hoop. De 2e keer is na de laatste omzetting in oktober.  
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Bemesting 

Al de tuinbouw percelen zullen in het voorjaar bemest worden met de compost. Zo wordt de 
bodemvooraad organische stof elk jaar opgebouwd en gaan we naar de situatie dat de bodem 
de plant voed.  

Per hectare geeft ik aan de tuinbouw percelen 20 ton compost. Dit wordt verspreid door de 
loonwerker met een mest verspreider. Deze 20 ton per ha heb ik bepaald aan de hand van de 
hoeveelheid die N-dicea voor compost berekend. Ik heb een proef gemaakt in N-Dicea met 
een bemesting van elk jaar 20 ton compost per ha. In elk jaar heb ik één of twee gewassen uit 
de gewasgroep genomen. Uit deze steekproef bleek dat ik met 20 ton compost genoeg stikstof 
beschikbaar stel aan de gewassen. Alleen in het vroege voorjaar bij de koolgewassen (en dat 
zelfde geld ongetwijfeld ook voor de spinazie)  komen de gewassen stikstof te kort. Dit valt 
waarschijnlijk alleen op te lossen door een snel werkende mest gift bij die gewassen. En zelfs 
dan zou het kunnen dat de gewassen te kort komen. Dit is dan simpelweg niet op te lossen 
(zeker niet met mijn visie). Het gevolg is een lagere opbrengst, door een goede teeltplanning 
is dit weer op te vangen (meer zaaien/planten. 

Bemesten van het fruit 
Rond de klein fruit struiken wil ik een dikke laag compost aanbrengen. Naast de bemesting is 
dit ook een soort mulch laag die helpt het onkruid onderdrukken.   
 

Het verhogen van de pH 
Om de pH te verhogen wil ik in het najaar gaan bekalken. Het bekalken gebeurt in het najaar 
omdat de kalk pas echt gaat werken na 3 maanden, bij het bekalken in het voorjaar zou het 
dus veel te laat gaan werken. Ik kies voor een langzaam werkende kalk meststof, dit om de 
gewassen en de grond niet te heftig te veranderen maar de overgang gestaag tot gang te  
zetten.  
Als kalk meststof wil ik kalkmergel gebruiken om de pH te verhogen. Dit is een meststof die 
redelijk langzaam werkt.  Ik ga het verspreiden in eigen beheer met een kunstmest strooier. Zo 
kan ik licht materieel die werk uitvoeren.  

Hoeveelheid kalkmergel 
Het bekalken wil ik niet in 1 jaar gaan uitvoeren. Dit omdat een ware aanslag voor de bodem 
zou zijn, pH verhoging wil ik uitspreiden over 4 jaar. Dit wil dus zeggen dat ik in deze 4 jaar 
elk jaar een pH verhoging van 0,4 wil realiseren. Hieronder heb ik de berekening gemaakt 
hoeveel kalkmergel ik per jaar moet strooien.  

Bouwvoor

ph verhoging 10 dikte in dm kalkfactor kg zuur bindende waarde

0,4 10 2,2 104 915

Kg zbw per product

47

hectares product per ha totaal product voor tuinbouw

2,8 1947 5452

KG product per Ha

1947
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Preparaten 

Het gebruik van de biologisch dynamisch preparaten op mijn bedrijf is een essentieel 
onderdeel van het BD bedrijf. Ik kan met erg goed vinden in de gedachten achter de 
preparaten.  

De spuitpreparaten 500 en 501 wil ik beide gaan toepassen. Het koemestpreparaat (500) wil ik 
in het voorjaar inzetten voor de hooft grondbewerking. Aangezien dit niet overal op het zelfde 
moment gebeurd zal ik meerdere keren alle groente percelen bespuiten. Ik denk dan ongeveer 
aan 2 a 3 keer.   Het Maria Thun Koeflatten preparaat wil ik in de begin jaren naast of als 
vervanger van 500 spuiten. Dit omdat het koeflatten preparaat een meer bodemleven gezond 
makende werking heeft.  

Bij de fruitteelt wordt het koemestpreparaat voor de bloei gespoten om het bodemleven te 
bevorderen.  

In de zomer spuit ik zowel ochtendkiezel als middagkiezel. Zo wil ik alle processen steunen 
ook tijdens het groeiseizoen. Voor de groei ondersteuning spuit ik ochtendkiezel, dit wil ik per 
gewas 1 of 2 keer spuiten. Middagkiezel spuit ik om het afrijpingsproces te bevorderen, dit 
preparaat gebruik ik 1 (of 2) keer.  

Het verspreiden van de preparaten over het land gebeurd met een emmer en stoffer. Zo wordt 
het land 'gezegend'. Het uitbrengen van de preparaten is een belangrijk sociaal proces op het 
bedrijf. Het uitbrengen toe ik graag met veel mensen, het preparaten uitbrengen is zo altijd 
een bijzondere gebeurtenis.  

Compostpreparaten 
De compost preparaten  wil ik ook volop inzetten tijdens het composteer proces. Bij 2 
omzettingen worden alle 6 de preparaten na het omzetten in/op de hoop gebracht. Zo geef ik 
de compost wijsheid mee. 
 

Mechanisatie 

Omdat ik hoge eisen stel aan het bodemleven is het belangrijk mijn bodembewegingen daar 
op aan te passen. Te veel grond bewerkingen zijn niet goed voor het bodemleven. De grond is 
wel zo licht dat in het voorjaar de hoofdgrondbewerking plaats kan vinden.  
Als hoofdbewerking wil ik de grond gaan spitten. Ik kies voor spitten voor ploegen omdat dit 
een aantal voordelen heeft: 
Bij het spitten is er één verschil duidelijk merkbaar bij het uitvoeren. Er is geen ploegvoor 
aanwezig. Bij het ploegen werkje van de ene kant naar de andere kant van het land. Alles wat 
er tussenin ligt moet geploegd worden. Als je een stuk wilt overslaan heb je een extra 
ploegvoor en dat is niet wenselijk. Met het spitten heb je hier geen last van, dit geeft de 
mogelijkheid om een groot gedeelte van de tuinbouw te spitten.  
Bij het spitten wordt het land meteen mooi vlak gelegd. De grond wordt iets naar achteren 
gegooid, maar niet opzij, zoals dat bij het ploegen wel gebeurd. Dit maakt dat de grond mooi 
vlak wordt achter gelaten. In combinatie met een verkruimel rol ligt de grond meteen klaar 
om te planten of te zaaien. 

Met het spitten kan ik de grondbewerking per bed van 1,50 uitvoeren. Met ploegen kun je niet 
op vaste rijpaden rijden, daarbij is het ook zo dat er in de ploegvoor wordt gereden. De 
ploegvoor wordt niet meer losgemaakt. Bij het spitten wordt er achter de trekker gespit, de 
wiel sporen worden meteen losgemaakt.  

Na het spitten worden meteen de bedden gereden met de trekker met een camebridge rol. Dit 
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doe ik om de grond de capillaire werking te laten herstellen en de grond minder snel te laten 
uitdrogen.  

Nadeel van de spitmachine (voordeel van ploegen) is dat het onkruid slechter bestrijd. Een 
ploeg werkt het onkruid mooi naar onderen en dat doet een spitmachine niet. De onkruid druk 
zal dus iets hoger blijven. Ook is het onderwerken van een groenbemester lastiger, zoals 
hiervoor al vermeld is. Toch kies ik voor het spitten omdat ik de voordelen van de 
spitmachine in mijn ogen dit nadeel teniet doen.  

Soort spitmachine 
Ik ga spitten met een krukas-spitmachine, dit heeft in vergelijking met de roterende 
spitmachine een aantal voordelen. De krukas spitmachine mengt de grond weinig, de 
organische stof rijke bovenlaag  blijft dus boven en wordt niet naar onder gewerkt. Op mijn 
grond is dit heel erg van belang omdat het organische stof niveau in de bodem erg schommelt. 
Door de organische stof in de bovenlaag te houden kan ik de grond beter intact houden. Mest, 
gewas resten en groenbemesters worden zo ook in de bovenlaag gehouden zo dat het daar 
omgezet kan worden naar Organische stof en Humus. Ik wil gaan spitten tot een diepte van 25 
cm (of zelfs 20 cm). 
 
Grondbewerking voor het spitten 
Met een spitmachine kun je minder goed gewasresten inwerken. Daarom moet er voor dat er 
gespit wordt een andere grondbewerking plaats vinden die dat wel doet. Ik kies ervoor om 
voor het spitten in het vroege voorjaar te gaan frezen. Dit wil ik doen nadat de grond ook 
bemest is. Zo werk ik de mest en groenbemester/gewas resten tegelijk in. Ik wil ondiep gaan 
frezen om de mest en gewasresten in de bovenlaag te houden. Een diepte tussen de 10 en 15 
cm lijkt mij voldoende.  
 
Grondbewerkingen na het spitten 
Na het spitten en rollen wordt er een vals zaaibed gevormd. Voor het zaaien of planten wordt 
het onkruid dan bestreden met een wiedeg of volveldsschoffel. Deze grondbewerking gaan 
heel ondiep (maximaal 7 cm). Tijdens het groeiseizoen van het gewas wordt er meerdere 
malen geschoffeld. Na de oogst worden de gewas resten ingewerkt met de frees. Voor een 
eventuele 2e teelt wordt er wederom gefreesd en daarna gerold.   
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Conclusie 

De bodem gaat helemaal anders gebruikt worden dat dat hij jaren is gebruikt. Dit heeft grote 
invloeden op de bodem. Ik wil hem gaan verbeteren, maar dat zal niet heel makkelijk gaan. 
Doordat ik en het organische stof niveau wil verhogen, en de zuurgraad wil verhogen zullen 
deze 2 dingen een beetje tegen elkaar in werken. Een hogere zuurgraad brengt met zich mee 
dat organische stof sneller wordt afgebroken. Daarom zou er goed geobserveerd moeten 
worden elk jaar weer wat de invloeden van de bemestingen zijn op de bodem en op elkaar. De 
pH moet op deze bodem zal nooit heel erg hoog worden, en dat is denk ik ook ongewenst 
i.v.m. OS afbraak.  

Het verbeteren van de bodem vraagt veel aandacht, het is aan te bevelen om een uitgebreid 
bodemonderzoek uit te voeren op de (nieuwe) locatie en aan de hand daarvan opnieuw te 
bekijken hoe de bemesting moet worden uitgevoerd.  

 

Organische stof balans en Mineralenbalans 

 

Hierna volgen nog de Mineralen balans en de organische stof balans. Zij laten iets meer zien 
van de bemesting.  
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Mineralen balans 

       bedrijf: EcoErf 
  

grootte: 2,8 ha 
  

   
  

  
  

  Afvoerposten 
gewas ha ton/ha   

Gehalte in 
kg/ton     

Afvoer per product 
in kg   

      N P K N P K 

groenten en fruit 2,1 1 80 30 130 168 63 273 

            0 0 0 

            0 0 0 

subtotaal 
gewassen     168 63 273 

subtotaal per ha           60 23 98 

         Aanvoer bedrijf   

Aanvoerposten ha ton   
Gehalte in 

kg/ton     
Aanvoer per 

product   

      N P K N P K 

compost x 6 3,8 2,1 5 23 13 30 

houtsnippers x 11 5 2 4 55 22 44 

paardemest x 20 5 3 5,6 100 60 112 

runderpotstalmest x 20 6,5 3,9 12,2 130 78 244 

subtotaal           308 173 430 

subtotaal per ha           110 62 154 

                  

Overige 
aanvoerposten ha ton   

Gehalte in 
kg/ha     

Aanvoer per 
product   

      N P K N P K 

            0     

            0     

N binding Bonen 0,2 1 93     19     

gras/klaver binding 0,7 1 160     112     

depositie 2,37 1 43     102     

subtotaal           233 0 0 

                  

Aanvoer totaal           540 173 430 

Aanvoer/ha           193 62 154 

        
  

      

Bedrijfsresultaat in 
kg/ha           Bedrijfsresultaat in kg/ha   
exclusief binding, depositie, 
mineralisatie   

  

incl. binding, depositie, 
mineral.   

  N P K 
  

N P K 

aanvoer 110 62 154 
  

193 62 154 

afvoer 60 23 98 
  

60 23 98 

overschot/ha 50 39 56 
  

133 39 56 

benutting in % 55 37 63 
  

31 37 63 

         Conclusie: In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de verliezen  
 (afvoer) van het composteren. Dit omdat ik geen beschikking heb over deze gegevens.  

zou ik dat wel doen dan zal het overschot flink dalen, en de benutting hoger worden.  
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Organische stof balans 
 

teelt 

     

bedrijf: 

EcoErf Vathorst 

Noord 
 

grootte 2,37 ha 
   

          Afvoer per hectare 
 

1 ha = 1.000.000 dm2 
    

 

dm2 

dm 

bouwv liters vol.gewicht kg   

   

 

1.000.000 2,25 2250000 1,3 2925000   

   

 

          

    

 

kg os-% kg os afbr/jaar afbr/ha/j   

   

 

2925000 3,0% 87750 5,0% 4388 kg 

   

 

hectare's 2,37   

   

 

totaal afvoer over gehele bouwplan 10398 kg 

             Aanvoer over gehele bouwplan 

     

samenvatting 

 

gewas ha os/ha aanvoer   

  

aanvoer kg/ha 

 

groente/fruit 2,37 550 1304   

  

Gewasresten 550 

 

      0   

  

Org. mest 4304 

 

      0   

  

groenbemester 484 

 

      0   

  

aanvoer 5338 

 

      0   

  

afvoer 4388 

 

      0   

  

te kort/teveel 951 

 

      0   

    

 

sub totaal     1304   

    

 

            

   

 

soort mest gewas ha ton/ha eff.os aanvoer 

   

 

compost alle 3 20 170 10200 

   

 

          0 

   

 

          0 

   

 

          0 

   

 

          0 

   

 

totaal organische mest     10200 

   

 

groenbemesters     ha eff.os   

   

 

phaselia     0,3 800 240 

   

 

grasklaver     0,51 1175 599 

   

 

2 jarig grasklaver   0,12 2575 309 

   

 

          0 

   

 

            

   

 

totaal groenbemesters     1148 

   

 

            

   

 

  gewas mest groenbem     

   

 

totaal aanvoer 1304 10200 1148 = 12652 

   

 

totaal per ha 550 4304 484 = 5338 
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Het resultaat: 

        

 

    bedrijf     per ha 

   

 

aanvoer   12652     5338 

   

 

afvoer   10398     4388 

   

 

te kort/overmaat 2253 

kg organische 

stof   951 

   

          Conclusie: volgens deze tabel is er een opbouw van Organische stof. Dat is ook mijn doel. 

  

 

Hoe betrouwbaar deze tabel is is niet bekend, ik beschik niet over monsters van de compost 

 

 

en de bodem. Deze getallen zijn door mij als aanname gesteld.  

    

          
Samenvatting 

aanvoer kg/ha 

Gewasresten 550 

Org. mest 4304 

groenbemester 484 

aanvoer 5338 

afvoer 4388 

te kort/teveel 951 
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Plantenteelt 
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Inleiding 

In deze inleiding de conclusies vanuit de uitgangsituatie op de Plantenteelt  
Dat er plantenteelt op het bedrijf zou komen was al gauw duidelijk, hier liggen mij interesses. 
Dieren zijn mooi maar vragen een heel ander soort aandacht. Ik heb niet de behoefte om elke 
ochtend heel vroeg op te staan om de dieren te melken. Planten geven je meer vrijheid. 
Daarnaast vind ik het prachtige organismes, en een genot om te eten. 

In het bedrijfssysteem is plantenteelt een belangrijke schakel in het bedrijf. Dit zijn de 
producten die ik aan de klanten aflever. In mijn project eindwerkstuk heb ik de vraag 
behandeld wat er voor plantenteelt op deze bodem kan plaats vinden. Ik heb een aantal 
verschillende criteria gesteld om mijn keuzes te maken. Ten eerste vind ik het belangrijk dat 
het gewas goed past in de bedrijfsvoering. Hiermee doel ik op het feit dat het past bij mijn 
afzetsysteem en mechanisatie.  Eén hectare peen zou bijvoorbeeld niet in mijn systeem 
passen, ik kan dit niet afzetten en heb er de mechanisatie niet voor. Een paar bedden peen zou 
dus wel passen in mijn systeem.  

Bodem  
De bodem is de basis van het bedrijf en de plantenteelt moet dus bij de bodem passen. De 
zandige bodem met soms veel OS en soms weinig OS is over het algemeen wel geschikt voor 
groenteteelt. Het is echter geen ideale bodem en er zijn beperkingen: op de plekken waar het 
OS in mindere mate aanwezig is (minder dan 3%) zal het moeilijker zijn om mooie groentes 
te telen. Ook voor het fruit is het belangrijk dat er genoeg OS aanwezig is, en er een gezond 
bodemleven aanwezig is. 
 
De vochtigheid van de bodem kan in natte jaren een probleem zijn. Zeker voor groot fruit 
(appels en peren) kan dit een groot probleem veroorzaken. De zuurgraad van de bodem (een 
PH van 4) lijkt in eerste instantie veel te beperken. Op de zure bodem voelen weinig planten 
zich echt op het gemak. Gewasgroepen als peulvruchten en De zuurgraad zal dan ook 
opgekrikt moeten worden. Groente hebben liever een zuurgraad rond de pH 6, Groot fruit is 
iets wat niet goed tegen een lage zuurgraad kan. In de groep van het klein fruit vindt men 
planten die juist wel van deze zure grond houden.  
 
Ook heb ik gekeken naar wat voor ervaringen er al waren met deze grond en de 
gewasgroepen. Op gebied van klein fruit zijn de ervaringen positief. Voor groente zijn er ook 
wel wat ervaringen, in de buurt van mijn bedrijf zag ik ook een moestuin die er mooi bij lag. 
Voor groot fruit heb ik geen ervaringen kunnen vinden, het wordt vaak afgeraden.  
 
Klimaat 
Het klimaat dat heerst in het gebied (midden Nederland) van mijn eindwerkstuk bedrijf is 
gunstig voor plantenteelt. Nederlands weer is erg onvoorspelbaar maar over het algemeen 
kennen we mooie zomers. Meestal valt de neerslaghoeveelheid wat gewenst is laag uit. De 
winters kunnen koud zijn. Voor fruit moet er in de bloeiperiode rekening worden gehouden 
met nachtvorst.  
In de vergelijking met het klimaat in heel Nederland is het klimaat in mijn regio niet warmer. 
Het heeft iets minder vorst dan in het oogsten van het land. Neerslag is per jaar heel erg 
verschillend. Vaak is hier wel meer neerslag dan in het oosten en zuiden van het land.  
Omgeving 
Mijn bedrijf is gelegen naast de wijk Amersfoort Vathorst, hier wonen veel mensen. Er is ook 
een vraag naar duurzame producten. Zo is er al een aparte organisatie opgericht die zich inzet 
voor en duurzaam Vathorst. Daarnaast wonen er voldoende mensen om producten aan kwijt te 
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kunnen. Het bedrijf zou een open karakter hebben en daarbij is het van belang dat er op het 
bedrijf ook producten gekocht kunnen worden. Zelfs de mogelijkheid om producten (zoals 
bessen) zelf te oogsten is aanwezig. Om te genieten van koffie in combinatie met een gezond 
broodje met verse groenten van het land.  
 
 
Conclusie 
Op mijn bedrijf zou groenteteelt de hoofdmoot vormen als het gaat om de plantenteelt. De 
groenten zullen wekelijks geleverd worden in een groentepakket aangevuld met fruit. Klein 
fruit is de 2e tak, als het gaat om plantenteelt. Hierbij gaat het vooral over zelfoogst fruit zoals 
bessen, frambozen en bramen. Het groot fruit komt in zeer beperkte mate voor. Het zal hier 
gaan om adoptie bomen (appels en peren). Groot fruit ga niet op grote schaal telen omdat de 
bodem niet echt geschikt is en ik geen bewaring van appels op het bedrijf wil hebben. Dit kost 
veel geld, vakmanschap en specialisatie.  

Groenteteelt 
Inleiding 

Gewaskeuze  
In de groenteteelt zijn vele gewassen mogelijk. Met het oog op mijn afzetsysteem vind ik een 
breed groentepakket belangrijk. Ik wil dat de klanten kennis maken met veel verschillende 
groenten en dat er een variatie is in het aanbod. Binnen mijn systeem vind ik het belangrijk 
dat de groenten echt van het bedrijf komen, zo kunnen de klanten en omwonenden ook zien 
hoe de gewassen groeien en een inzicht krijgen hoeveel arbeid er in een teelt gaat zitten 
voordat het op bord ligt. 
Mijn gewaskeuze omvat bijna alle soorten groenten. Bewaargroenten zijn in aantal beperkt 
omdat ik de grond geen hoge bewaar kwaliteiten toeschrijf. Daarvoor is de grond niet in de 
juiste conditie. Ook wil ik geen grote hoeveelheden in koelcellen hebben liggen. Grote 
koelcellen vragen om veel energie (en dat kost geld en is niet duurzaam) en ruimte. Ik beperk 
mij tot een koelcel met een inhoud van maximaal 85 m3.  

De vruchtwisseling 
De groenteteelt vindt op een vaste plek plaats op het bedrijf plaats. Het wordt niet gerouleerd 
met de overige graslanden, dit omdat ik zo het bodembeheer helemaal aan de groenten kan 
aanpassen. Uiteraard vind er wel een vruchtwisseling plaats op het bedrijf. Ik hecht waarde 
aan een ruime vruchtwisseling om zo de bodem afwisseling te bieden in van wat er van hem 
wordt gevraagd. Ook wil ik zo bodem gebonden ziekten zoveel mogelijk voorkomen. Bij het 
maken van de vruchtwisseling heb ik gelet op familie verwantschap, eisen van het gewas en 
het soort gewas (wortel, vrucht, blad, bloem). Ik op de volgende punten gelet: 
Ik vind het belangrijk dat de bodem zich kan herstellen. Daarom gun ik de grond 1 jaar rust. 
In 1 jaar zal er geen gewas geoogst worden en zullen groenbemesters worden geteeld. De 
bodem krijgt (welverdiende) rust en er wordt organische stof opgebouwd. Ook in de rest van 
het bouwplan wil ik ruimte inplannen voor groenbemesters. Zwarte braak wil ik zo veel 
mogelijk voorkomen.  

Naast groenten zal ik het bouwplan wat bijendrachtplanten opnemen. Dit trekt naast bijen ook 
andere nuttige dieren (natuurlijke vijanden) en het is een mooi gezicht. Een bloemenveld geeft 
sfeer en dat maakt dat mensen graag over de tuin rondwandelen.  
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De vruchtwisseling  
1. kool 

Deze groep omvat alle leden uit kruisbloemigen familie. Deze groep wil ik graag bij elkaar 
houden omdat bij meerdere jaren achter elkaar de kans op knolvoet en een lage pH sterk 
toeneemt. De kruisbloemigen vragen allen veel mest en daarom is het ook handig dat zij in 
één gewas groep te vinden zijn. Door de kool naar een groenbemester te telen is de benutting 
van de groenbemester ook hoog. 

2. Blad 
Deze groep omvat alle gewassen waarvan het blad het hoofdzakelijkste product is dat wordt 
geoogst. In dit vak zijn de samengesteldbloemige, ganzenvoet en schermbloemige familie 
aanwezig. De bladgewassen profiteren ook nog van de hoge bemesting die aan de kolen is 
gegeven.  

3. Uiachtige 
Dit is een best kleine gewas groep met alleen groenten uit de Lookfamilie. Omdat er in dit vak 
veel ruimte over is, is hier ook plaats voor bloemen. Bloemen vind ik zeer waardevol om te 
hebben op het bedrijf omdat het de sfeer verhoogt en veel insecten aantrekt. In dit vak moet er 
veel aandacht worden gegeven aan onkruid bestrijding.  

4. Vrucht  
In dit vak staan alle groenten waarvan de vruchten worden geoogst. De families van de 
Komkommerachtige, Vlinderbloemige en Grasachtige vind je hier. De vlinderbloemige 
binden stikstof die goed benut kan worden door de wortel gewassen. Peen staat echter niet na 
vlinderbloemige. 

5. Wortel 
In deze groep vind je Schermbloemige en Ganzenvoet familie kunnen de stikstof van de 
vlinderbloemige benutten. Peen kan dit niet (voorvrucht is pompoen) 

6. Groenbemester 
Een jaar rust vind ik erg belangrijk. Het bodemleven verdient het om één jaar te vertoeven in 
een grond die niet bewerkt wordt. Voor de opbouw/tot stand houden van het organische stof 
niveau in de bodem is het zeer waardevol. Ik verdien aan dit perceel dit jaar niks, maar het 
geeft mij een betere bodem zodat ik het de 5 jaar daarna weer een gezond en mooi gewas kan 
telen.  
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Kas 
Op het bedrijf komt ook een kas. Deze kas is erg belangrijk om in het voorjaar vroeg verse 
producten te kunnen leveren. Ook in het najaar en in de winter vergroot het mijn assortiment. 
Met behulp van mijn teeltplan heb ik berekend dat ik 1344 m2 teelt oppervlak in de kas nodig 
heb.  

Op het erf staat een woninggebouw (voor 10 huishoudens), waaraan ook een kas toegevoegd 
is van 1600 m2. Er is schetsontwerp gemaakt voor deze gebouwen. Het ontwerp is slechts een 
schets, de kas bestaat uit een boog constructie en zal ook voor andere doeleinden gebruikt 
worden (terras, ontvangst bezoekers, e.a.). Van de 1600 m2 wordt er 1152 m2 gebruikt om 
groente te telen.  

In deze kas bevinden zich 6 van de 7 vakken. Het 7e vak past niet meer in deze kas. Deze 
vakken rouleren elk jaar weer naar een andere plek. In het teeltplan staat in welk vak welke 
teelten worden geteeld.  

De unieke vorm (zie Figuur 5) van deze 
kas vraagt bij het definitieve ontwerp 
wel aandacht. Het is aan te bevelen om 
zo min mogelijk palen te hebben staan in 
het teelt oppervlak van de kas. Door het 
relatief kleine oppervlak en veel 
verschillende teelten liggen de bedden 
dwars in de kas. Als de vakken in de 
lengte over de kas zouden liggen zou er 
veel makkelijker constructies als 
beregeningsinstallatie en doeken 
opgehangen kunnen worden. De vak 
indeling over de lengte is bijna 

onmogelijk. Er zouden dan veel dwars paadjes en smalle vakken aangelegd moeten worden. 
Ook moet er voor gezorgd worden dat het woning gebouw aan de noord kant van de kas staat 
om zo de zon onbelemmerd de kas in te laten schijnen. Deze kas huur ik van EcoErf. Exacte 
afmetingen zijn niet bekend. Ik ga hier van uit dat de vakken ongeveer 18 meter lang zijn, de 
breedte van 1 vak komt dan neer op 12 meter.  

Het 7e vak bevindt zich in een Venlo-kas. Deze kas heeft een kap maat van 3,20 meter en een 
tralie overspanning van 6,40 meter. De kas heeft een breedte van 2 tralies.  

Dit is een relatief kleine kas. Er kan voor gekozen worden om deze kas groter te maken en 
hier meer teelten in te vestigen, in de andere kas (aan het woning gebouw) kunnen dan meer 
andere functies worden thuisgebracht.  

Bouwplan en vruchtwisseling 
De kassen samen hebben een eigen bouwplan en vruchtwisseling. Het bouwplan is te zien in 
de Plantenteelt bijlage 7. De vruchtwisseling van de kas is niet heel strak ingericht. Omdat de 
grootte van de kas beperkt is en er veel van dezelfde soorten groenten worden geteeld, is het 
niet mogelijk om een ruime vruchtwisseling te maken. Dit geld vooral voor de groenten in de 
winter (veldsla en winterpostelein). De zomer teelten (tomaat, paprika, basilicum, 
komkommer en courgette) zitten wel op een vruchtwisseling van ongeveer 1:3 tot 1:4. Dit is 
niet heel ruim. De kruisbloemigen heb ik geprobeerd zo veel mogelijk te spreiden, hier kom ik 
ongeveer met een vruchtwisseling van 1:2 maar ook wel 1:4. Kruisbloemigen zijn nou 
eenmaal teelten die veel voorkomen. Voor uitleg bouwplan zie later bij hoofdstuk het 
bouwplan.  
 

Figuur 6: Ontwerp van woning gebouw met kas. 
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Klimaatregeling 
In de moderne boogkas wil ik ook zonneschermen in de kas hebben. Deze zorgen ervoor dat 
de temperatuur beter geregeld kan worden en er minder kans is op zonnebrandschade op de 
bladeren. EcoErf wil hier ook een warmte-koude wisselaar maken met opslag van warmte-kou 
in de grond. Ik wil mij niet heel veel met deze technieken gaan bezig houden, ik wil vooral 
een kas waar het klimaat eenvoudig geregeld kan worden. In de zomer wil ik het niet boven 
de 35 graden hebben en in de winter wil ik geen vorst in de kas.  

Plattegrond bedrijf met plaatsaanduiding kas en bouwplan 

Deze indeling heb ik zo gemaakt om de verschillende teeltvakken allemaal de zelfde grote te 
kunnen geven. De meeste vakken heb ik zo dicht mogelijk langs het kanaal de Laak gelegd.  

Teeltplan berekeningen 

Mijn teeltplan is helemaal gebaseerd op mijn afzetsysteem (CSA en Huisverkoop: zie ook bij 
afzet). Ik wil zoveel telen als nodig is en als ik kwijt kan naar mijn vaste klanten/deelnemers. 
Echter is het bij een vaste klantenkring ook belangrijk dat ik niet te weinig heb. Als ik te 
weinig heb moet ik mijn klanten teleur stellen en dat wil ik liever niet doen.  

Bij mijn teeltplan is de samenstelling van de pakketten de basis. Ik had er ook voor kunnen 
kiezen dat ik alle gewassen die mogelijk zijn in een bepaald seizoen, daadwerkelijk te telen. 
Maar dit zou betekenen dat ik altijd veel soorten gewassen op het land heb staan. Met dit 
systeem is de oogst gepland voor de pakketten. Een paar weken ervoor en/of erna kan er ook 
geoogst worden voor de horeca en de winkel.  
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Pakket aantallen 
Om te berekenen hoeveel pakketten ik kan afzetten in mijn omgeving heb ik zelf een formule 
bedacht om te berekenen hoeveel pakketten ik in de omgeving kan afzetten. Ik heb cijfers 
genomen van CSA bedrijf de Oosterwaarde. Ik heb een percentage berekend van het aantal 
pakketten op het aantal inwoners van Deventer9. Uit mijn berekening komt dat 0,31 % van de 
inwoners een groentepakket heeft (percentage bewoners met groentepakket = aantal pakketten 
/ aantal inwoners x 100) 
Ook heb ik berekend hoeveel kleine en grote pakketten het zijn. Uit mijn berekening komt dat 
er 20% van de pakketten kleine pakketten zijn en 80% van de pakketten grote pakketten 
(percentage kleine pakketten van totaal = kleine pakketten / totaal pakket x 100).  

De uitwerking van de berekening (gemaakt in Exel) staat hieronder. 

 

Deze percentages heb ik toegepast op het aantal bewoners in de omgeving van EcoErf.  

Bron aantal inwoners: gemeente Amersfoort en gemeente Nijkerk.  

De vetgedrukte wijken (boven in de tabel) zijn de gebieden die ik in eerste instantie wil 
beleveren. Gemeente Nijkerk en gemeente Amersfoort (inwoners incl. de vetgedrukte wijken) 
zijn de gebieden die ik kan beleveren als het eerste gebied te klein is.  

Van het totaal aantal pakketten dat ik volgens deze berekening kan leveren (223), minder ik 
met 10% van de groentepakketten, dit doe ik om eventuele onzuiverheid te verminderen en 
zekerheid te verhogen. Na deze stap blijven er nog 201 pakketten over waarvan 40 pakketten 
het kleine formaat zullen hebben en 161 het grote formaat.  

Deze berekening is zeer theoretisch en kan in de praktijk heel anders uitvallen. Echter is 
Amersfoort een grote stad en ook gemeente Nijkerk kent genoeg inwoners om toch aan dit 
aantal pakketten te komen.  

 

 

                                                 
9 bron gemeente Deventer 

250 pakketten in Deventer Grote pakketten 200 80,00%

Inwoners % pakket Kleine pakketten 50 20,00%

Deventer 80000 0,31%

Inwoners pakketten Pakket reserve

Vathorst (amf) 30000 94

Nieuwland (amf) 15000 47

Hoogland 10587 33

gemeente Nijkerk 39544 124

schothorst (amf) 15930 50

Gem. Amersfoort 144879 453

totaal 223

- onzuiverheid 10,00% 22

201

kleine pakketten 40,23

grote pakketten 160,91
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Pakket samenstelling (toelichting Bijlage plantenteelt) 

Het groentepakket is een gezond verrassingspakket met elke week weer andere verse groenten 
uit het seizoen. Mij streven is om zoveel mogelijk groenten van eigen bedrijf te leveren. Als ik 
veel groenten moet gaan aankopen kunnen de klanten net zo goed zelf naar de winkel gaan 
om daar groenten van elders te kopen. Ook scheelt het veel werk en kosten, in de winter. Ik 
heb een lijst gemaakt met de gewassen die ik in mijn pakket wil stoppen. Per gewas heb ik 
berekend hoeveel er in een pakket gaat. De 2 verschillende pakketten onderscheiden zich door 
hoeveelheden van een product in één pakket. De grote tassen zijn gevuld voor 4 personen de 
kleine tassen voor 2 personen. In bijlage plantenteelt 1 staat bij elk gewas hoeveel er in een 
groot en klein pakket gaat. Formules: (inhoud klein pakket = behoefte per persoon x 2) 
(inhoud groot pakket = behoefte per persoon x 4). Bij de stuks producten zijn de verschillen 
soms minimaal. Hier wordt dan bijvoorbeeld een grotere krop sla in de grote pakketten 
gedaan en de kleinere krijgen een iets kleinere krop. Dit is ook aangegeven door de letters (K 
= klein en G = groot).  
Ik heb de keus gemaakt om in de winter niet elke week groentepakketten te gaan leveren. Het 
groenteassortiment is dan klein en niet gevarieerd. Vanaf week 51 tot week 14 in het volgende 
jaar wordt er om de week groentepakketten geleverd. In deze periode worden er ook veel 
producten van buitenaf geleverd.  

Om een gevarieerd groentepakket te leveren heb ik een formule bedacht om deze variatie te 
hand haven. Ik heb de groenten in gewasgroepen ingedeeld, dit zijn niet de gewasgroepen 
zoals ze in het bouwplan beschreven staan. Deze gewasgroepen gaan meer over het gebruik in 
de keuken.  

In de zomer probeer ik in het pakket te doen:1 sla soort, 1 wortel gewas, 1 kool gewas, 1 
vrucht gewas, 1 blad gewas en extraatje. Gemiddeld heb ik dus 5 soorten maaltijdgroenten in 
het pakket zitten. Het extraatje betekent een gewas dat in overvloed is of kruiden.  

In de winter is de formule iets anders: 1 Blad gewas, 1 kool gewas, 1 wortel gewas, 1 
wintergroente en eventueel 1 groente extra/ overig product. Hier zal de groente niet altijd een 
maaltijd groente zijn (dat geld ook voor het voorjaar). 

Deze formules worden zo strak mogelijk aangehouden maar in de praktijk ziet het pakket er 
niet altijd zo uit. In bepaalde seizoenen zijn er weinig gewassen uit een bepaalde groep terwijl 
in de ander groep heel veel keus is, in dat geval wordt er van de formule afgeweken. 

Met deze formule ben ik per week gaan kijken welke groente ik in het pakket stop. Hierbij 
heb ik gebruik gemaakt van schema's en bestaande bouwplannen10 om te zien wanneer welke 
groente beschikbaar is(Bijlage plantenteelt 2: bij de meeste gewassen aangegeven door middel 
van een grijze balk). Zo wil ik in de winter geen tomaten leveren en in de zomer geen 
boerenkool. Consumenten wil ik graag “opvoeden”, dat ze niet alles kunnen eten wat ze 
willen. Ik wil dan ook alleen producten uit Nederland aankopen en niet in de winter een krop 
sla uit Frankrijk in het pakket doen. De consumenten wil ik weer leren eten met de seizoenen.  

Sommige gewassen zullen vaker in het pakket komen dan de andere, maar over het algemeen 
wordt het goed verdeeld. Hierbij wordt gelet hoeveel werk het vraagt. Ik zou zo bijvoorbeeld 
minder vaak bonen in het pakket doen, omdat het plukken hiervan veel tijd kost. Daarnaast 
kijk ik ook naar de wensen van de deelnemers. Jaarlijks hou ik enquêtes om te kijken wat de 
deelnemers graag in het pakket willen hebben. Ik maak daarna de beslissing of het ook 
mogelijk is om dit uit te voeren. Daarbij let ik dan op of het vruchtwisseling technisch en 
arbeid technisch mogelijk is. 

                                                 
10 Bron: Ecologisch tuinieren Velt; Biologische groenteteelt, Bart Willems; bouwplan Warmonderhof tuinbouw 
2010; schema Oosterwaarde. 
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Uit de bovenstaande formules en standpunten heb ik een tabel gemaakt met daarin de inhoud 
van het pakket per week: deze tabel staat in Bijlage plantenteelt 2. In deze tabel staat aan de 
onderkant hoeveel groenten er in het pakket zitten. Aan de rechterkant staat hoe vaak een 
soort groente in het pakket zit per jaar. In de gekleurde hokjes (de groenten die in die week in 
het pakket zitten) staan cijfers: deze cijfers zeggen dat het product die week in het pakket zit: 

1 = deze groente zit 1x de gewenste hoeveelheid in het pakket in alle pakketten.  

0,5 = Er zijn meerdere mogelijkheden: 

 als er in die week 2 keer 0,5 staat: bijvoorbeeld: de helft van de pakketten krijgt 
paprika en de andere helft suikermais 

 als er in 2 opvolgende weken in het zelfde gewas 0,5 staat: bijvoorbeeld: de helft van 
de pakketten zitten peultjes andere helft niet, de week daarop is het precies omgekeerd 

 als het gaat om een kruid of ander klein product (bijvoorbeeld peterselie, bosui en 
basilicum) Deze producten tellen niet als volwaardig product. Meestal zitten er in die 
week dus 5,5 groenten in het pakket. 

Berekening teelt oppervlak per groente  
Ik weet nu wanneer welke groente in het pakket zit. Nu wil ik weten hoeveel teeltoppervlak ik 
nodig heb om genoeg te pakketten te kunnen vullen. Ik heb een zeer ingewikkelde spreadsheet 
gemaakt met heel veel informatie. Deze spreadsheet is te zijn in de bijlage plantenteelt 3. 
Hieronder ga ik uitleggen hoe de berekening precies in zijn werk gaat. 
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In het schema hierboven staat een simpele versie van de opbouw van de spreadsheet. Er zijn 3 
van deze spreadsheets: één over vollegrondsgroenteteelt, één over glas en één over 
aangekochte groente. Hieronder leg ik kolom voor kolom uit:  

Kolom 1Gewas: hierin staat over welk gewas de rij gaat. 

Kolom 2 Behoefte per maaltijd per persoon: benodigde hoeveelheid groente  

Kolom 3 pakket 4 personen: =Kolom2*4; benodigde hoeveelheid groente voor groot pakket. 
Bij stuks wordt er een rond getal van gemaakt (0,90 wordt 1) 

 
Kolom 4 pakket 2 personen: =Kolom2*2; benodigde hoeveelheid groente voor klein pakket. 
Bij stuks wordt er een rond getal van gemaakt (0,90 wordt 1) 

Kolom 5 aantal keer pakket: aantal keer dat een groente in het pakket zit (let op het gaat 
alleen over vollegronds-, glasteelt of aankoop) 

Kolom 6 rijafstand aantal rijen op een bed of voor glasteelt rijafstand in cm: spreekt voor zich 

Kolom 7 afstand in de rij: uiteindelijke afstand in de rij (eventueel dunnen) 

Kolom 8 opbrengst per meter bed: hoeveel wordt er geoogst van 1 meter bed. 

Kolom 9 eenheid opbrengst: stuks (krop, bos, stuk) of gewicht (gram) 

kolom 10 aantal teelten: aantal keer dat een gewas geteeld wordt. Dit kan een ander getal zij 
met het getal van kolom 5 doordat er van sommige teelten voor meerdere leveringen wordt 
geoogst. 

Kolom 11 in pakket (week): welke weken zit het gewas in het pakket 

Kolom 12 benodigd meter bed per levering: =(kolom3*aantal grote 
pakketten)+(kolom4*aantal kleine pakketten)= totaal benodigde hoeveelheid/Kolom8= aantal 
meter bed dat nodig is voor 1 levering pakketten.  

Kolom 13 totaal pakket: =kollom5*kollom12= totaal benodigde meters gewas van alle pakket 
leveringen. 

Winkel en Horeca  

Voor de winkel, horeca en eventuele andere afnemers heb ik per groente soort een extra aantal 
hoeveelheden van de inhoud van een klein pakket toegekend. Per groente heb ik bekeken 
hoeveel weken ik het wil leveren in de winkel. Zie de berekening hieronder: 

Verder met de uitleg van de kolommen: 

Kolom 14 extra benodigde meters bed voor horeca en winkel: =((winkel extra+horeca 
extra)*Kollom4=geschatte verkoop gewas per week)/Kolom8*(kolom5*kolom16)=totaal 
benodigde meters bed van gewas voor horeca en winkel. 

Ik zou deze formule nog een keer uitleggen in woorden: 

=((winkel extra+horeca extra)*hoeveelheid klein pakket =geschatte verkoop gewas per 
week)/Opbrengst per meter bed*(aantal leveringen groente in pakket*aantal leveringen horeca 
en winkel per levering pakket)=totaal benodigde meters bed van gewas voor horeca en 
winkel. 

Kolom 15 totaal meter bed gewas per jaar: =kolom13+kolom14= zoveel meter bed wordt er 
per jaar van dit gewas geteeld 

Kolom 16 aantal weken levering w+h: aantal weken levering winkel en horeca per levering 
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pakket. Bijvoorbeeld: in week 20 wordt bosui geleverd in het groentepakket. In deze kolom 
staat dat er voor de winkel 3 weken levering is. Dit betekent dat bosui in week 20, 21 en 23 in 
de winkel ligt. 

Kolom 17 meter bed per planting: =kolom15/kolom10= per planting (of zaai) moet er zoveel 
meter geplant worden (zowel voor winkel, horeca en groentepakket).  

  

In bijlage plantenteelt 4 is dezelfde soort berekening gemaakt. Een groot verschil is dat hier 
niet wordt gerekend met meters bedden maar met aantal vierkante meters al benodigd teelt 
oppervlak. In bijlage plantenteelt 5 wordt een berekening gemaakt hoeveel er moet worden 
aangekocht. Dit kan in de praktijk natuurlijk heel anders uitpakken als de oogst mee of 
tegenvalt.  

 

Het bouwplan  

In bijlage plantenteelt 6 is het bouwplan voor de vollegrondsgroente getekend. Ik heb bepaald 
dat alle bedden een lengte hebben van 80 meter. Omdat er ook gewassen zijn die maar 70 
meter of juist 90 meter bed nodig hebben ben ik gaan afronden.  

Voor het gewas dat maar 70 meter nodig heeft zal ik het bed hoogt waarschijnlijk vol maken. 
Dit ligt vooral aan de hoeveelheid plantgoed/zaad. Soms kan het ook zijn dat er een stukje bed 
leeg blijft. Als er van een teelt 40 meter nodig is kunnen er 2 teelten op een bed plaats vinden. 
Als er 90 meter nodig rond ik af naar beneden en zal er dus 10 meter minder worden geteeld. 
Deze opbrengst gaat niet ten koste van de pakketten maar ten koste van de winkel en horeca.  

Uitleg bouwplan: 
Er zijn 5 vakken getekend (6e vak is groenbemester), in elk vak zitten 36 bedden. Deze 
bedden zijn genummerd in de kantlijn. De tijdlijn verdeelt de rij (het bed) in weken. Het 
gekleurde gedeelte betekend dat het gewas dan op het land staat.  
Gebruikte afkortingen:  

 P = in die week planten  

 Z = in die week zaaien 

 O = oogst periode 
In bijlage plantenteelt 7 is het bouwplan van de kas te lezen (zie ook hiervoor hoofdstuk kas). 
Anders dan bij het bouwplan van de kas, staat een rij niet voor een bed maar voor 24 m2. De 
blokken (zie kleur in kantlijn) zijn altijd 8 x 24 m2.  
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Sla plantingen 
De verschillende soorten sla zijn met elkaar gecombineerd met plantingen. Hieronder een 
overzicht: 

 sla 1 = eik rood, eik blond, ijsberg en bindsla groen  

 sla 2 = Batavia blond, krop blond, ijsberg en mini bindsla 

 sla 3 = Batavia rood, eik blond en Batavia blond 

 sla 4 = krop blond, ijsberg, Batavia rood en mini bindsla 

 sla 5  = eik rood, Batavia blond en krop blond 

 sla 6 = bindsla groen en mini bindsla 

 sla 7 = Batavia rood, eik rood, Batavia blond, bindsla groen en mini bindsla 

 sla 8 = krop blond en Batavia rood 
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De teelten 

In dit deel schrijf ik over de teelten in het algemeen. Ik heb het onder andere over rassen 
keuze, grondbewerking en bemesting. Daarnaast beschrijf ik hier 3 teelten uitgebreid met alle 
handelingen 

Mechanisatie groenteteelt  

Het grootste deel van de mechanisatie is helemaal aangepast aan de groenteteelt. De basis van 
de mechanisatie keuze is het feit dat ik groente teel op bedden van 1,50 meter breed. De 
trekker die ik heb staat dan ook op 1,50. De hoofdgrondbewerking voer ik zelf uit met een 
roterende spitmachine van 1,50 breed. Spitten past goed op mijn bedrijf vind ik, mede doordat 
ik hierdoor met spitten meteen op breedte van het bed kan werken. De sporen spit ik ook mee, 
dus ik leg meestal een paar bedden tegelijk naast elkaar klaar, maar kan hierbij wel op 
meerder losse stukken aan de slag gaan. Bij ploegen kan dit niet, dan heb je namelijk last van 
de ploegvoor. Ik wil het liefst maar 1 keer in het jaar spitten, voor de 2e teelt wil ik alleen 
frezen. Spitten vraagt ook minder vermogen en dat maakt de aanschaf van een lichte trekker 
mogelijk. Nog een groot voordeel is het bed dat de spitmachine achterlaat al mooi vlak is en 
er dus meteen na het spitten gerold en geplant/gezaaid kan worden.  
De plant en zaaimachines zijn ook een belangrijk onderdeel van de groenteteelt. Om een 
makkelijke onkruidbestrijding toe te passen is het van groot belang dat de rijen recht zijn en 
de planten netjes geplant. Zaaien doe ik met een precisie zaaimachine, een Stanhay bandjes 
zaaimachine. Dit om een zo nauwkeurig mogelijk plantafstand te bereiken zonder te dunnen.  
Om gewas resten onder te werken maak ik gebruik van een frees (tevens 1,50 m breed). Ik 
neem een frees omdat een frees de gewasresten goed vermengt in de boven grond. Als je het 
bijvoorbeeld vergelijkt met een schijveneg dat valt op dat een frees alles mooier egaal onder 
werkt en dat daarbij de grond goed vlak blijft. Bij een schijveneg is het resultaat zeer 
wisselend en niet altijd even egaal.  
Voor de mechanische onkruidbestrijding maak ik gebruik van de wiedeg en schoffelbalk. De 
wiedeg wil ik inzetten voor dat ik ga planten of zaaien. Zo worden de zaden/kleine 
kiemplantjes van de onkruiden bestreden. Dit zou ook met een brander kunnen. Ik kies er 
echter voor om zonder brander te werken. Dit om het gasverbruik terug te dringen uit milieu 
en financieel technische redenen. De wiedeg ga ik ook inzetten in losse geplante 
gewassen(prei en kolen) hier kan je in een vroeg stadium veel bereiken door het kleine 
onkruid tussen en in de rij te bestrijden. Planten kunnen ook in een later stadium nog goed 
tegen een wiedeg.  
De schoffelbalk wordt op veel verschillende plekken ingezet. Met schoffels wordt er tussen de 
rijen het onkruid bestreden. Bij sommige gewassen kan er ook licht wat grond in de rijen 
worden gegooid om zo ook in de rij de onkruiden te verdelgen. Door vaak mechanisch te 
schoffelen probeer ik het aantal wied uren tot het minimum te beperken. Naast schoffels wil ik 
ook gebruik maken van vingerwieders om zo nog meer onkruid in de rij aan te pakken. 
Meer over de mechanisatie in het hoofdstuk Agrarische techniek.  

Rassen keuze algemeen 

Ik hecht veel waarde aan sterke gezonde planten. Ik wil zo min mogelijk ingrijpen op de plant 
gezond te krijgen/te houden. Een goede keus voor een ras is in mijn ogen dan ook erg 
belangrijk. Een ras moet passen op het bedrijf. Als eerste zou ik willen zeggen dat elke grond 
weer anders is en dat rassen keus niet alleen een verhaal van de theorie is. In de praktijk zou 
ik graag verschillende rassen naast elkaar willen vergelijken. Zo kan ik met eigen ogen zien 
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welke rassen het best met mijn bedrijfssituatie om gaan. Alle bestaande rassen vergelijken is 
veel te veel werk, dus ook in de theorie kan ik al keuzes maken.  
Criteria als smaak, ziekte gevoeligheid, uiterlijk en exclusiviteit neem ik ook mee in mijn 
rassen keuze. 

Biologisch (Dynamisch) Zaad 
Ik wil graag gebruik maken van biologisch zaad. Gangbaar zaad wil ik eigenlijk niet 
gebruiken. Dit zaad is geteeld op de manier zo als ik dat niet wil. Zaad is het begin van alles 
en ook al is het zo klein het is het begin en enige informatiebron (samen met de kosmos) van 
de groente die op het eind van de rit geoogst wordt. Als die 'informatiebron' gangbaar is dan is 
het product in mijn ogen niet helemaal biologisch. En ik wil wel naar een 100 % biologisch 
product streven. 
Ik heb het hierboven over biologisch, maar een biologisch dynamisch (BD) product 
produceren is wat ik ga doen. Of het zaad dan ook BD moet zijn staat voor mij niet helemaal 
vast. Als het kan is het wel mooi meegenomen als er biologisch dynamisch zaad beschikbaar 
is. Het is voor mij echter geen breekpunt als het zaad alleen biologisch is. Ik maak de plant 
dan wel dynamisch.  

Dat biologisch dynamisch zaad duurder is maakt mij niet uit. Het gaat om de kwaliteit en de 
teelt van het zaad. En dan is gangbaar voor mij geen optie! 

Zaadfirma's  
Ik neem aan dat ik al het zaad zal gaan aankopen. Zelf zaad telen is een vak apart en met zo 
veel soorten gewassen niet te doen. Ik kan mij wel voorstellen dat ik van een aantal 
(zaadvaste) gewassen waar zaadteelt zeer eenvoudig is, zelf wat zaad oogst. Denk hier 
bijvoorbeeld aan tuinbonen of pompoen. 
Er zijn veel verschillende zaadfirma's, allen hebben een ander karakter en de één spreekt mij 
meer aan dan de ander. De zaadfirma's die mij het meest aanspreken zijn de Bolster (Epe) en 
Bingenheimer Saatgut AG (Echzell-Bingenheim, Duitsland). Zij werken veel vanuit de 
biologisch dynamische methode. Beide zijn bezig met het verbeteren en ontwikkelen van 
nieuwe rassen, iets wat in mijn ogen zeer waardevol is. Bingenheimer saatgut is ook bezig 
met alternatieve methoden om te veredelen. Zo zijn ze bezig met muziek tonen en Euritmie 
gebaren bij de planten. De resultaten zijn opmerkelijk11. Door bij deze bedrijven zaad te 
kopen stimuleer ik ook dit soort onderzoeken.  

Andere vermeerderaars bedrijven als Vitalis en Bejo zijn vooral biologisch bezig. Ook zij zijn 
bezig met het verbeteren van rassen, en als zij een beter ras hebben biologisch, dan kan en ga 
ik daar ook voor. Mij voorkeur gaat echter naar de Bingenheim en de Bolster. 

Hybriden en zaadvaste rassen 
Veel rassen in de groenteteelt zijn hybriden. Deze rassen zijn vaak mooier en beter te telen. 
Echter ben je gebonden aan zaadfirma's omdat het zelf vermeerderen van hybriden bijna 
onmogelijk is. Dit is een nadeel van hybriden. Een ander nadeel is dat het toch een beetje 
onnatuurlijk is, zaad vaste rassen zijn veel natuurlijker. Zaad vaste rassen hebben bij mij de 
voorkeur, zo kan ik als ik wil zelf mijn zaad vermeerderen en heb ik een ras dat (gedeeltelijk) 
door natuurlijke selectie is ontstaan/ontwikkeld.  
Het gebruik van hybriden voor 100% vermijden wil ik niet gaan doen. Als een hybride ras het 
over het algemeen veel beter doet dan een zaadvast ras (als het gaat om resistentie, smaak en 
toepasbaarheid op de bodem).  

 

                                                 
11 Ik was vorig jaar zelf in Bingenheim. Daar zag ik duidelijk verschil tussen dezelfde planten, die ieder een 
eigen toonreeks hadden gekregen. Het onderzoek loopt nog. 
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Grondbewerking en bemesting 

De hoofdgrondbewerking bestaat zoals hiervoor vermeld uit spitten. Voordat er gespit wordt 
zal er echter al bemest worden. Ik wil in de groenteteelt alles in 1 keer bemesten, het 
bemesten gebeurt niet in eigen beheer. Een loonwerker zal de vaste mest/compost met een 
mestverspreider over de percelen verspreiden. De bemesting vindt plaats in het voorjaar. Zal 
plaatsvinden tussen begin februari en half maart. Ik wil zo vroeg mogelijk bemesten omdat de 
eerste teelten in februari/maart al beginnen. Het is fijn als de grond dan al bemest is. Met het 
bemesten van de bodem is het belangrijk dat de grond niet te nat is. Het grondwaterpeil zit op 
ongeveer 70 cm, door het vele zand is de schade in natte situaties niet heel groot. Toch is het 
beter om onder droge omstandigheden het land te betreden. Het is ook mooi meegenomen als 
de grond bevroren is. Meer over de bemesting in het hoofdstuk bemesting.  

 

Planten en zaaien  

Op mijn bedrijf wordt in het hoofd seizoen bijna elke week geplant, gezaaid en geoogst. In het 
bouwplan is goed te zien wanneer wat gebeurt. Het bouwplan is in zoverre een handvat dat 
zeker met de zaai- en plantweken nauwkeurig aangehouden gaat worden. Dit om de 
oogstmomenten zo goed mogelijk op het juiste moment te laten vallen. Enkel als het weer 
slecht is en de bodem niet toegankelijk kan het zaaien en planten worden uitgesteld. Ik wil in 
dit soort situaties mijn bodem niet verknallen.  

Het plantgoed 
Het plantgoed zal meestal van Jongerius komen. Zelf planten opkweken vraagt om veel extra 
tijd en faciliteiten. Jongerius doet waar ze goed in zijn en het plantgoed is van goede kwaliteit. 
Sommige gewassen kan ik op den duur wel zelf opkweken. Bijvoorbeeld 
vollegrondsopkweek: denk dan aan bijvoorbeeld prei en Kolen. In eerste instantie laat ik ook 
deze planten van Jongerius komen omdat ik in de eerste jaren vol op tijd wil besteden aan de 
daadwerkelijke groente teelt. Ook wil ik de bodem verbeteren zodat opkweek in de toekomst 
beter zal gaan.  
Soms zal Jongerius niet alle gewassen/rassen die ik wil kunnen leveren. In deze gevallen 
overweeg ik om over te stappen naar een ander ras. In overleg met Jongerius zal ik hier 
afspraken over maken. De andere mogelijkheid is dat ik het dan toch zelf ga opkweken.  

Het planten en zaaien 
Het planten zal zoveel als mogelijk mechanisch gebeuren. Dit gaat sneller dan het handmatig 
planten en het plantresultaat is veel mooier. Daar heb ik weer voordeel van bij het schoffelen. 
Met de plantmachine kan ik niet in verband planten. Dat is wel een nadeel, planten in verband 
kun je makkelijker in de rij schoffelen (met de hand). Ook hebben de planten meer ruimte.   
Plantuien en knoflook zullen met de hand geplant worden hier heb ik geen machine voor, ik 
zal met de trekker de strepen trekken. Op de getrokken strepen kunnen de bollen worden 
geplant. 

Zaaien wordt gedaan met een precisie zaaimachine. Ik probeer de gewenste plantafstand zo 
goed mogelijk te realiseren zodat dunnen niet hoeft. Dunnen kost veel arbeid en dat wil ik 
besparen. Bij het dunnen beschadig je naar mijn idee ook meer jonge planten.  
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Onkruid, ziekten en plagen  

Omdat mijn groenteteelt bedrijf vrij toegankelijk is voor bezoekers zie ik graag dat het perceel 
er netjes bijligt. Maar dat is niet de enige reden onkruid beconcurreerd de groenten en 
verhoogt de druk van ziektes en plagen. Ik vind het daarom erg belangrijk dat de onkruiddruk 
zo laag mogelijk wordt gehouden.  

Om dit te bereiken wil ik in een vroeg stadium in de teelt al beginnen met schoffelen. Bij net 
gekiemde gewassen ga ik met de hand rol schoffelen om zo nauwkeurig mogelijk zonder dat 
ik de net gekiemde groente beschadig, het onkruid te vermorzelen. In mijn ogen is het 
belangrijk dat het onkruid zo vroeg mogelijk wordt aangepakt. Het liefst zou ik elke week 
overal schoffelen (ook al is er bijna geen onkruid te zien) om zo ook de ontkiemde 
onkruidzaden aan te pakken. Hoe dit in de praktijk uitvalt is een ander verhaal, als het 
mechanisch schoffelen snel gaat is dit iets waar naar gestreefd kan worden. Echter moeten er 
ook veel andere dingen gebeuren en arbeid is kostbaar.  

Ik wil zorgen voor gezonde planten die goed weerbaar zijn tegen ziekten en plagen. Dit wil ik 
in eerste instantie realiseren door de planten niet op te jagen met de bemesting. Ik wil telen 
om een gezonde bodem die in evenwicht is. Ik wil de planten wel versterken door middel van 
het kiezel preparaat en Heermoes thee. Als uit de ervaringen van voorgaande jaren blijkt dat 
een gewas gevoelig is voor een plaag, kan ik preventief met deze middelen werken. Het 
gebruik van de toegestane 'biologische' gewasbeschermingsmiddelen wil ik tot het met 
minimum beperken, ook deze middelen werken vaak schadelijk op het milieu. Daarnaast zijn 
ze niet altijd selectief en schaden dus ook de nuttige organismen, de natuurlijke vijanden. Ik 
wil juist veel diversiteit aan dieren op mijn bedrijf, zij zijn mijn vrienden.  

Bij de rassen keuze wil ik letten op de ziekte gevoeligheid, om zo veel ziektes voor te zijn. 
Daarnaast sta ik een beetje schade toe. Een beetje vraat kan geen kwaad en met een goed 
verhaal naar de consument kom je een heel eind. Verder kijk ik per plaag hoe ik op een 
slimme manier schade kan voorkomen. Denk hier bijvoorbeeld aan het niet bemesten van 
bonen om de bonen vlieg aan te pakken en een ruimere plantafstand om de plant droog te 
houden.  

Beregening 

Bij droogte heb ik de beschikking over beregeningsinstallatie. Uit onderzoek moet blijken of 
er uit het grondwater wordt beregend of uit de Laak. Belangrijke criteria zijn hier de kwaliteit 
van het water. Ik wil niet te veel verontreinigingen in het water hebben, het water wordt 
namelijk over voedsel gesproeid.  

In eerste instantie wil ik zo min mogelijk beregenen om zo de beworteling van het gewas te 
bevorderen. Als ik bij de minste droogte al ga beregenen worden de planten alleen maar lui. 
Dit verhaal ligt wel weer anders bij net geplante of gezaaide groenten. Zij kunnen nog niet 
met hun wortels ver reiken naar het water in de grond. Bij het planten van losse planten (dus 
niet bij perspotjes) wil ik de planten ook aangieten of meteen beregenen. Dit om het aanslaan 
van de planten te verbeteren. 

Oogst 

Elk gewas wordt op zijn eigen manier geoogst. In de tabellen van de bijlage Plantenteelt staat 
ook vermeld hoe de producten worden afgeleverd (per gewicht, stuk of bos).  
De gewassen die een langere oogstperiode hebben zoals Tomaten, peultjes en Bloemkool 
worden vaker in de week geoogst en dat meerdere weken (maanden) lang, afhankelijk van het 
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gewas. In de Pakket indeling tabel staat echter dat het in één bepaalde week in het pakket zit. 
In de praktijk kan dit anders uitvallen. Als er al geoogst wordt maar er is nog niet genoeg voor 
alle pakketten dan kan het zo zijn dat een aantal pakketten dit product krijgen maar andere 
pakketten die week niet. De daarop volgende week krijgen de anderen het product. Op deze 
manier wil ik lange bewaring voorkomen en toch alles afzetten. Wat ook kan gebeuren is dat 
in een week de productie heel hoog ligt en dat dan kan het zijn dat alle pakketten een iets 
grotere portie krijgen. Ook kan er dan meer worden afgezet in de winkel (bijvoorbeeld 
product in de aanbieding doen).  
Bij gewassen met een kortere eenmalige oogstperiode (bijvoorbeeld Raapsteel) kan het ook 
zijn dat er bij een hogere productie een grotere portie in het pakket komt. Het kan echter ook 
zo zijn als er veel arbeidsdruk is, dat de meer productie wordt gelaten zoals het is en wat niet 
in het pakket en winkel komt wordt onder gewerkt. 

Over het algemeen geld: beter te veel dan te weinig.  

Verwachte productie niveau 

In de eerste (5-10) jaren verwacht ik dat de grond erg in opbouw is. De PH moet verhoogd 
worden en het organische stof ook. Sommige gewassen zullen het in het begin dan ook erg 
moeilijk krijgen. Naar een verloop van tijd zal de bodem verbeteren en de productie ook 
stijgen. Deze grond zal nooit zo productief worden als de polder grond, maar in de buurt 
komen van de producties van een goede zandgrond lijkt mij te doen. Heel makkelijk zal het 
niet gaan. Er moet veel aandacht worden gegeven aan de bodem, dat is eigenlijk een pre voor 
een gezonde productie. 

Verwacht kwaliteitsniveau  

Wat hier boven geschreven staat voor de productie geld eigenlijk ook voor de kwaliteit van de 
groente. Voor dat ik het echt over de kwaliteit ga hebben wil ik eerst uitleggen wat voor mij 
kwaliteit betekent.  

Een goede kwaliteit staat voor mij voor een goede voedingswaarde en smaak. Dit zijn de 
aspecten waar het uiteindelijke om gaat. Groenten zijn een basis voor de dagelijkse maaltijd 
en de consumenten moeten elke dag weer genieten van een goede smaak. Daarbij is het ook 
zo dat de groeten een bron van vitaminen en mineralen moeten zijn voor de mens.  

De uiterlijke kwaliteiten wil is ook iets om niet te vergeten. Een groente die uit elkaar valt, 
één grote gaten kaas is of is doorgeschoten ziet er niet uit en wil ik dan ook liever niet 
leveren. Echter zijn er ook onregelmatigheden die ik geen probleem vind. Zo mag een wortel 
best wat vertakkingen hebben of een kleine scheur. Ik hou hierbij dus niet de criteria aan van 
de groothandel. Doordat ik zelf mijn afzet regel kan ik zelf mijn criteria vaststellen. Met een 
verhaal naar de klant kan ik al veel bereiken. Zo probeer ik ook uit te leggen dat het niet altijd 
even makkelijk is om mooie groenten te telen en dat er af en toe ook schoonheidsfoutjes 
voorkomen. Als de klanten hierna nog steeds heel hard gaan klagen over een 
schoonheidsfoutje bij een groente dan weet ik dat ik deze niet meer hoef te leveren.  

Mijn streven is om een zo mooi mogelijk product te leveren. Omdat ik niet aan de groothandel 
lever werk ik niet in klassen. De mooiste producten gaan in eerste instantie naar de winkel en 
horeca. Daar liggen de producten laat maar zeggen in de etalage. Als daar de producten goed 
bevallen is de kans groot dat de verkoop/deelname voor groentepakketten stijgt.  

Een goede gewasverzorging moet de kwaliteit en schoonheid van het product op pijl houden 
of verbeteren. Kwaliteitsbeheer voor de oogst zal dan ook voornamelijk bestaan uit een goede 
onkruidbestrijding, ziekten en plagenbeheersing en voldoende voedingsstoffen. Op één ding 
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heb ik geen invloed en dat is het weer. 

De oogst zelf is een belangrijk moment om de kwaliteit te handhaven. Het oogstmoment moet 
per product goed worden uitgezocht. Ik wil graag zo vroeg mogelijk in de ochtend alle 
gewassen met blad oogsten. Dit omdat de sapstroom in de ochtend naar boven gaat en de 
temperatuur dan het laagst ligt. In de middag oogst ik het liefst ook de wortel gewassen 
(zonder loof) omdat dan de sapstroom naar de wortels gaat en zich daar alle voedingsstoffen 
verzamelen. Het oogsten gebeurt zeer nauwkeurig zodat het er mooi uitziet en de 
bewaarbaarheid op goed blijft.  

Na de oogst is het belangrijk om het product gauw in de koeling te leggen. Zo blijft het 
product langer vers. Als producten langer in de koeling liggen en er weer uit komen zullen ze 
weer bijgewerkt worden om er weer mooi uit te zien.  

 

3 teelten uitgebreid beschreven 

De 3 teelten die ik ga beschrijven zijn de volgende: 
 Blad: Spinazie 2/ zaaien week 15 
 vrucht: stamslaboon 3 /poten 24 
 wortel: bosbiet 1 / planten week 13 

Voor de plantafstanden en oppervlaktes de teeltschema‟s bekijken in de bijlages.  

Bosbiet 1 
Dit is de vroegste teelt rode biet op mijn bedrijf. Het neemt 1 bed in beslag en wordt geplant 
in het wortelvak.  

 
 

Rassenkeuze 
De vroegheid van het ras moet een belangrijk eigenschap zijn in deze rassen keuze. Een ras 
wat dan al gauw naar voren komt is de Egyptische platronde van de Bolster. Dit ras heeft 
een ronde platte vorm. Het loof van dit ras is kort, dat kan een nadeel zijn bij het bossen. Maar 
de vroegheid is ook belangrijk.  

Robuschka van Bingenheim is een ras dat ook mooie eigenschappen heeft, denk aan krachtig 
loof en een goede smaak.  

Een nieuw ras van Bingenheim heet Jannis (KS-UK-08), bij dit ras wordt ook vroege oogst 
toegeschreven. Echter is hier in de praktijk nog niet heel veel ervaring mee opgedaan, vandaar 
dat ik toch kies voor de Egyptische platronde.  

Voor het planten  
voor het planten zal de standaard grondbewerking worden uitgevoerd (bemesten, inwerken, 
spitten en rollen). Het spitten wil ik als de grond het toelaat het liefst 1,5 week voor de plant 
datum laten aanvangen, meteen gevolgd door het rollen. Zo kan de capillaire werking van de 
bodem zich enigszins herstellen en het onkruid ontkiemen (vals zaaibed). Net voor het planten 
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kan er dan met de wiedeg of volveldsschoffel het bed schoon maken en de onkruiden doden. 
Het maken van een vals zaaibed is een belangrijke stap dat in de teelt de onkruiddruk 
verlaagd.  
Bij natte omstandigheden en met maar 1 week de mogelijkheid om het land op te kunnen zal 
ik na het spitten en rollen meteen gaan planten om zo toch vroeg te kunnen zijn. 
 
Bemesting  
De rode biet wordt niet extra bemest (net als de andere wortelgewassen) en krijgt alleen de 
jaarlijkse gift compost. Over het algemeen is het bekend dat Rode bieten weinig bemesting 
vragen. De voorvrucht is suikermais, stoppel is in het voorjaar weggewerkt bij het 
onderwerken van de mest. Met de frees of schijveneg. 
 
 
 
 
Planten 
Deze bosbieten worden niet gezaaid maar geplant. Dit doe ik om een vroeger resultaat te 
krijgen. De ontwikkeling van het gewas zal eerder op gang komen en daardoor zal de oogst 
vroeger vallen. Een ander voordeel van bieten planten is dat de onkruidbestrijding veel 
makkelijker gaat. Het aantal wieduren kan bijna tot 0 uren worden beperkt. De planten staan 
op perspotjes, en op die perspotjes groeit niet zo snel onkruid. Tussen de perspotjes kan ik 
goed met een schoffel onkruid bestrijden. Het plantgoed koop ik aan bij Jongerius, dit omdat 
is zelf niet de juiste omstandigheden en mechanisatie heb om op te kweken.  
Ik kies ervoor om bij de bos bieten 4 rijen op een bed te planten, dat houd in een afstand 
tussen de rijen van 30 cm. Veel andere gewassen staan ook op deze afstand, zo dat ik met de 
schoffelbalk in de zelfde afstelling meerdere bedden kan schoffelen. Zowel door zaadfirma's, 
boeken en praktijksituaties (Oosterwaarde en Warmonderhof TB) is een rij afstand van 30 cm 
normaal.  
In de rij komen de perspotjes op een afstand van 25 cm te staan. Ook dit is een afstand die je 
in de praktijk tegenkomt (Oosterwaarde).  
Het planten gebeurt met de perspotten-plantmachine (met bandjes). Met 2 mensen op de 
plantmachine en 1 iemand op de trekker gaat deze klus best snel. 1 bed heb ik in ongeveer 30 
minuten geplant (inclusief aankoppelen machine en laden van plantgoed op de plantmachine).  
 
Onkruidbestrijding  
Er kan direct met de schoffelbalk gewerkt worden. De eerste schoffel beurt zal ongeveer 2 
weken na het planten (week 15/16) zijn. Dan staat er wat onkruid en de rode bieten hebben 
wortel geschoten. Als de grond erg nat is en niet toegankelijk is voor de trekker dan kan er 
eventueel ook met de hand worden geschoffeld. Met de hand kan er ook meteen in de rij 
tussen de perspotten worden geschoffeld. 1 a 2 weken na de eerste schoffel beurt (week 
17/18) zal er voor de 2e keer geschoffeld worden. Bij deze schoffel beurt kan er met een iets 
aanaardend effect worden geschoffeld zodat er ook in de rij wat grond op het onkruid wordt 
gegooid. Dit zal niet al het onkruid bestrijden maar wel een deel (45- 65 %). In week 21 kan 
er nog een keer met de schoffelbalk worden geschoffeld. Ook wordt deze week in de rij tussen 
de perspotjes geschoffeld en waar nodig gewied. Na deze onkruidbestrijding wordt er 
waarschijnlijk niet meer geschoffeld, het gewas gaat sluiten en onderdrukt zelf het onkruid. 
Als het nodig is (al het onkruid gaat bloeien of rode biet gaat beconcurreren dan zal er met de 
hand nog worden geschoffeld, gehakt en/of gewied worden. 
 
 



51 
 

Overige Teeltzorgen 
Voor de kou of tegen vogels zal ik de gewassen gaan afdekken met vliesdoeken. Dit om het 
gewas te beschermen. Bij droogte worden de bieten beregend zeker in de eerste paar weken 
na het planten. Als de planten in een later stadium zijn wordt er minder snel beregend. Dan 
wordt er alleen beregend als al vroeg in de ochtend de bladeren slap hangen (het liefst al een 
paar dagen daarvoor).  
Eventueel bijsturen met bemesting wordt alleen gedaan als er duidelijk gebreksverschijnselen 
optreden en als de groei achterblijft. Ik wil het gewas wel aan de groei houden, dit verhoogt 
ook de weerstand tegen ziekten en plagen 
 
Oogst 
Volgens de afzet berekeningen (zie Bijlage plantenteelt) is de eerste keer dat Rode biet in het 
Pakket zit in week 27. Als alles mee zit is in deze week het product ook oogst rijp. Dat wil 
zeggen dat er voldoende rode bieten zijn met een doorsnee van 9 tot 12 cm. Dit is een mooie 
maat om te bossen. Het loof moet ook van goede kwaliteit zijn. Als het gewas eerder of later 
oogstrijp is, kan als het nodig is de oogstrijpheid criteria verlegd worden. Dit zal gebeuren als 
bijvoorbeeld andere gewassen nog niet groot genoeg zijn en dat er toch iets in het pakket 
moet. De week van de levering is slechts een richt getal en kan rustig een paar weken eerder 
of later plaats vinden. Voor de winkel zal ik als het product er mooi uit ziet een kleine 
voorraad oogsten en in de winkel als eerste exclusief verkopen tegen een hoge prijs van 
ongeveer €1,95 per bos. De opbrengst is dan lager maar ik kan de prijs hoger maken doordat 
ik vroeger ben, en wie wordt er nou niet vrolijker van een nieuwe voorjaarsgroente! Ik 
verwacht van dit bed ongeveer 800 bossen bosbiet te oogsten. Eén bosbiet bestaat uit drie 
bieten met loof samengebonden door een elastiekje.  
De bosbieten worden geoogst in blauwe fusten formaat H.  
 
Naoogst behandeling 
De bieten worden na de oogst gewassen. Dit is puur een extra service voor de klant. Een 
vuiler product bewaart beter maar is minder aantrekkelijk. Daarom was ik mijn producten 
schoon. Na het  
wassen worden de rode bieten bewaard in een koelcel met een temperatuur van 1 graden 
Celsius. De bosbieten kunnen ongeveer 5 – 6 dagen bewaard worden (ervaring van 
Warmonderhof TB), na 6 dagen gaat het loof achteruit. De bieten blijven een paar dagen 
langer goed. Voor de winkel wordt de fust met bossen in de schappen gezet.  
Voor de pakketten wordt bij het inpakken het gewenste aantal bossen per pakket in een plastic 
tas gedaan (evt. samen met andere groente) omdat anders de papieren groentetas zou 
scheuren.  
 
Gewas ontwikkeling en preparaten 
Voor het planten, het liefst voor het spitten (de hoofdgrondbewerking) wil ik met het 
koemestpreparaat (500) de grond voorbereiden op het groeiseizoen. En de groeikrachten 
stimuleren voor de Bosbiet.  
Ongeveer 1 tot 1,5 week na het planten zal de bosbiet plant in het perspotje gaan aanslaan en 
langzaam gaan beginnen met groeien. Deze groei neemt in april sterk toe, er komen meer en 
meer bladeren. De ontwikkeling van de biet zelf begint ongeveer in begin/midden mei. Van 
een klein rood stipje wordt het al gauw groter. Midden mei wil ik ochtendkiezel (501) gaan 
spuiten om de groei en kwaliteit van de plant te ondersteunen.  
In juni begint de groei van het loof iets af te zwakken, de rijping van de wortel zet door. Dit is 
ook een mooi moment om met het Middagkiezel (501) te gaan spuiten in de middag. Zo wil ik 
het afrijpingsproces ondersteunen.  
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Arbeid  
De arbeidspieken zitten vooral bij het oogsten van de bosbiet. Het is fijn als je hier met 
ongeveer 2 a 3 personen bezig bent. Ik schat dat er totaal 11 uur nodig is om 800 bossen te 
oogsten. De vraag is echter of er zoveel nodig is, dat licht vooral aan de winkel en horeca. 
Voor de pakketten heb ik er in feite maar 360 nodig. In de onkruidbestrijding gaat totaal 
ongeveer 3 á 4 uur zitten. Overige arbeid als preparaten uitbrengen en evt. beregenen kost 1,5 
uur extra arbeid. Bij het planten vermelde ik al dat die bezigheid ongeveer 0,5 uur is. Totaal 
zal de arbeid voor deze teelt uitkomen op ongeveer: 16 uur. 
taak Aantal manuren arbeid  
Planten  2 uur 
Onkruidbestrijding12 4 uur 
Overige Teeltzorgen13 1 uur 
Oogsten 10,5 uur 
Na-oogst behandeling 1 uur 
Totaal arbeid Bosbiet 1 18,5 uur 
 
 
Schema van oogst naar klant  
Bosbiet trekken > bijwerken > bossen > (in blauwe fust) > wassen > in koelcel> 

OF: direct in kist naar de winkel 

OF: in plastic tas > in de groente tas 

 

Slamslaboon 3 
Dit is de derde teelt van de stamslaboon (sperzieboon). De teelt vindt plaats in het vruchtvak 
en neemt 2 bedden in beslag.  

 
Rassenkeuze  
De verschillende rassen zijn hier Cantare van de Bolster: Dit ras kan lang geplukt worden en 
groeit volgens de Bolster op elke grondsoort. Dit ras is resistent tegen rolmozaïek en 
vlekkenziekte. Het heeft een mooie slanke boon. Dit ras werd ook op de Oosterwaarde geteeld 
en gaf (naar omstandigheden, namelijk veel last van bonenvlieg)goede resultaten. Het is een 
mooie slanke malse boon. 
Het ras Dubbele Witte zonder draad is ook een ras van de Bolster. De boon van dit ras is 
echter wat dikker en dat spreekt mij niet echt aan. Een slanke boon vind ik mooier staan en 
beter om mee te koken. 

                                                 
12 Schoffelen neemt ongeveer 60% van de tijd in beslag, 40% wordt gebruikt voor het wieden 
13 Klaarzetten van de beregening en leggen van vliesdoek. 
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Maxi is een ras van Bingenheim, deze boon geeft een hoge opbrengst en ook mooie slanke 
bonen. Uit ervaring op de Warmonderhof weet ik dat deze boon makkelijk te plukken is en dat 
de kwaliteit meestal goed is. Dit bevordert het werktempo en is sneller te leren aan de 
vrijwilligers en/of scholieren.  

Om een juiste rassenkeuze te maken wil ik in de eerst jaren Maxi en Cantare telen. In de 
praktijk wil ik dan kijken welk ras het beste resultaat geeft. 

Voor het zaaien 
Ook hier wordt de standaard procedure van spitten en vals zaaibed uitgevoerd (zie bij 
bosbiet). Hier is het echt vrijwel zeker dat een vals zaaibed mogelijk is, het is ten slotte juni.  
De bonen worden alleen met compost bemest, voor de rest binden ze voor zichzelf veel 
stikstof en voor de teelten die volgen. Bij een te hoge bemesting neemt de kans op de 
bonenvlieg sterk toe.  

Zaaien 
Het zaaien gebeurt in week 24 met een Stanhay precisie zaaimachine. Het liefst zaai ik op een 
vruchtdag volgens de kosmos agenda. Deze mechanische zaaimachine werkt met bandjes 
(zoals ook aanwezig op de Warmonderhof TB). Op een bed komen 3 bedden te liggen met 
tussen elke rij een afstand van 45 cm. De bonen zullen in de rij op een afstand worden gezaaid 
van 7 cm, het is hierbij niet heel erg als er af en toe 2 zaden bij elkaar liggen. Niet alle zaden 
zullen allemaal opkomen en ik hoop dan op gemiddeld een afstand in de rij van 10 – 15 cm te 
behalen. Deze afstanden wordt veel in de praktijk toegepast (Warmonderhof tuinbouw). Ik 
heb ongeveer 2,4 kilo zaad nodig voor deze 2 bedden.  

Onkruidbestrijding  
Na het zaaien duurt het ongeveer 1 tot 1,5 tot dat de bonen opstaan. Het gevaar ligt op de loer 
dat vogels van het gezaaide zaad pikken, als ik dat zie gebeuren zal ik het bed afdekken met 
vliesdoek zodat de vogels er niet bij kunnen. Zo gauw als de planten 2 echte bladeren hebben 
ga ik met de schoffelbalk tussen de rijen schoffelen. Bij de eerste keer kan het ook zijn dat ik 
eerst met de rolschoffel tussen de rijen door ga om een nauwkeuriger resultaat te behalen. Bij 
het schoffelen met de schoffelbalk probeer ik ook hiermee iets grond in de rij te gooien zodat 
ik daar ook het onkruid verstik. Als het weer het toelaat wil ik elke week met de schoffelbalk 
door het gewas heen om te schoffelen. In de 4e of 5e week als het gewas een hoogte heeft van 
20 tot 23 cm wil ik het gewas gaan aanaarden. Ik wil in ieder geval voor de bloei aanaarden. 
Als er onkruid planten in de rij staan hoger dan de ruggen die ik wil gaan maken moet er eerst 
gewied worden. Anders zou na het aanaarden het onkruid daar gewoon doorgroeien. De 
'ruggen' die ik rond de plant maak hebben ongeveer een hoogte van 5 tot 8 cm. Met deze 
ruggen hoop ik veel onkruid in de rij te bestrijden en de bonenplanten wat stevigheid te geven 
(wat meer aarde rond de voeten).  
Na deze aanaardbehandeling wordt er nog 2 keer geschoffeld en eventueel in de 3e week nog 
een keer aangeaard. Daarna wordt er alleen nog waar nodig wat groot onkruid eruit getrokken.  
 
Overige Teelt zorgen 
Alleen bij extreme droogte (als de planten duidelijk de verschijnselen vertonen) wil ik de 
bonen beregenen. Over het algemeen hebben bonen behoefte aan een vochtig maar zeker niet 
natte bodem. Ook een gewas dat lang nat blijft is niet gewenst. De kans op schimmel 
aantastingen op de planten en bonen is dan erg groot. Het belang van een onkruid vrij bed is 
dan ook dat het gewas zonder onkruid sneller opdroogt. Als ik het gewas beregen doe ik dit 
vroeg in de ochtend zodat het gewas daarna meteen opdroogt.  
 
Oogst 
De bonen zitten volgens de tabel in het pakket in week 35. Bonen oogsten is een tijdrovende 
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klus, gemiddeld pluk je per uur 6,5 kg bonen. Voor de pakketten heb ik 144 kg bonen nodig, 
dit zijn dus 22 pluk uren hebben. Als ik in 1 dag alles wil oogsten heb ik die dag alleen voor 
de bonen 3 werkers nodig (7,3 uur plukken per persoon). De rest van de opbrengst is voor de 
winkel. Als er genoeg arbeiders zijn ga ik voor de winkel ook (een deel) plukken. Is dit niet 
het geval dan zal ik de bonen door de klanten zelf laten oogsten tegen een gereduceerde prijs 
(35% korting).  
Ik ga de bonen niet doorplukken dat wil zeggen dat ik de bonen planten uit de grond trek en 
dan alle mooie bonen eraf pluk. Het doorplukken van bonen(planten laten staan en alleen het 
goede formaat oogsten kost veel meer werk.  
 
Naoogst behandeling 
De bonen worden niet gewassen! Enkel als ze heel vies zijn. Bonen worden graag droog 
bewaard en houden dus niet van een natte broes. De bonen worden bewaard in een koeling bij 
een temperatuur van 5 graden Celsius. Met deze temperatuur kunnen de bonen 8 dagen 
bewaard worden. Echter wil ik de bonen zo vers mogelijk leveren om ervoor te zorgen dat de 
klanten de bonen ook nog even kunnen bewaren. De bonen zullen voor de winkel meteen met 
kist en al in de schappen worden gezet. De ander mogelijkheid is dat de klanten zelf oogsten 
en bij de kassa wegen en afrekenen. 
Voor de pakketten worden de bonen afgewogen in papieren zakjes. Deze gevulde papieren 
zakjes komen weer in een kist om vervolgens weer daaruit worden gehaald bij het inpakken 
van de tassen.  
Gewas ontwikkeling en preparaten 
Net als bij de rode bieten wil ik voor het spitten het koemestpreparaat (500) spuiten. De boon 
brengt bij het kiemen zijn zaadlobben naar boven. Daarna ontwikkelen zich de echte bladeren. 
Er ontstaat een mooie struik en na ongeveer 6 á 7 weken zal de plant beginnen met bloeien. 
Hierna zullen zich de peulen gaan ontwikkelen. In deze fase wil ik Middag kiezel (501) 
spuiten om de af rijping van de vruchten te ondersteunen.  
Arbeid  
De arbeid bij de bonen zit hem (zoals eerder vermeld) vooral in het oogstwerk. Om alles te 
plukken zou totaal 25 uur kosten. Dit is best veel, daarom is de kans ook groot dat het 
gedeelte voor de winkel door de klanten zelf wordt geoogst. Dat scheelt bij arbeid en brengt 
de klant beleving op de tuinbouw. De naoogst behandeling neemt ongeveer 2,5 uur in beslag. 
Het zaaien kost niet heel veel tijd, dat kan ik 0,25 uur gedaan zijn, inclusief het afstellen en 
vullen van de zaaimachine. Onkruid bestrijding kost ook niet veel werk: er wordt ongeveer 8 
keer geschoffeld en 2 keer aangeaard. Dit kost opgeteld over de teelt ongeveer 1,5 uur. Het 
aantal wieduren zal ook niet hoog zijn: ongeveer 2 uur. Voor de overige teeltzorgen reken ik 
0,5 uur.  
 
taak Aantal manuren arbeid  
Zaaien 0,25 uur 
Onkruidbestrijding14 3,5 uur 
Overige Teeltzorgen15 1 uur 
Oogsten 25 uur 
Na-oogst behandeling 2,5 uur 
Totaal arbeid Stamslaboon 3 32,25 uur 

                                                 
14 Schoffelen en aanaarden neemt 80% van de tijd in beslag, wieden 20 %.  
15 Beregenen en leggen en verwijderen van vliesdoek.  
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Schema van oogst naar consument  
Plukken > (in kist) > (in koelcel) > naar winkel >(verkoop in winkel) 

of:              “                  “          > afwegen > (in kist) > groente tassen inpakken >(in 
groentetas) 

 

Spinazie 2 
Spinazie 2 is de 2e teelt van spinazie in de volle grond. De teelt oppervlak zijn 2 bedden, dit 
houdt in totaal 160 meter bed spinazie 2 staat.  

 

Rassenkeuze 
Het gaat hier om een redelijk vroege teelt dus het gaat hier om voorjaarsrassen. Ik kies voor 
het ras Butterflay van Bingenheim, dit ras is ten eerste meeldauw resistent. En dat is toch 
zeker mooi meegenomen. Er zijn meerdere rassen die hier wel aan voldoen: Bonbini F1 en 
Convette F1  van Vitalis en Renegade van Bejo. Van deze laatst genoemde rassen heb ik 
geen ervaringen kunnen vinden en aangezien Butterflay bij mij als goed ras bekend staat kies 
ik dus voor die. Bijkomend voordeel is dat het zaad van Bingenheim komt en daar haal ik 
graag mijn zaad weg. Ook is het zaad biologisch dynamisch geteeld. 
Butterflay is ook een sterk robuust ras, en dat spreekt mij wel aan. Dit is makkelijker en 
sneller te oogsten dan een klein zwak gewas. Op de Warmonderhof tuinbouw is ook 
Butterflay geteeld, daar ging het goed. Op de Oosterwaarde werd er Tarpy F1 van Vitalis 
geteeld, deze teelten lukten echter niet goed, er waren veel schimmel aantastingen. Ook werd 
er Butterflay geteeld, deze teelt lukte echter wel goed, de Butterflay teelt was de beste teelt 
spinazie van dat jaar. 

Butterflay is een ras dat laat schiet, dat is een groot voordeel zo kan het gewas langer op het 
land blijven staan en heb ik iets meer rek in de oogsttijden.  

Voor het zaaien 
Net als bij de andere gewassen wordt er eerst gespit en een vals zaaibed gemaakt.  
Bemesting 
Spinazie vraagt veel bemesting maar dit mag ook weer niet te hoog zijn in verband met hoge 
nitraatgehaltes in het blad. Aangezien in het voorjaar de mineralisatie van de grond laat op 
gang komt is het de vraag of de spinazie voldoende stikstof kan opnemen. Eventueel moet er 
op de basis bemesting extra gift van bijvoorbeeld mestkorrels komen om in het vroege 
seizoen de spinazie voldoende stikstof te kunnen aanbieden. 
 
Zaaien 
Er wordt gezaaid met een Stanhay precisie zaaimachine met bandjes. Op een bed staan 4 rijen, 
dat wil zeggen tussen de rijen een afstand van 30 cm. In de rij is de afstand redelijk nauw. Op 
1 meter rij staan ongeveer (is lastig te zeggen) 40 planten. Dat wil zeggen dat ik per meter 
(van uitgaand van een kieming percentage van 80%) 50 zaden wil zaaien. Dit zijn ongeveer 
de afstanden die ik de praktijk heb gezien. 
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Onkruidbestrijding  
Vlak na opkomst wil ik zou nauwkeurig mogelijk met de rolschoffel langs het gewas 
schoffelen. Eventueel een week (of 2) later nog eens met de rolschoffel. De 3e keer wil ik 
echter wel weer met de schoffelbalk schoffelen. Ik wil de spinazie goed aan de groei houden 
zodat onkruid in de rij geen kans maakt. In feite wil ik in de spinazie niet gaan wieden. Door 
een strak schoffel beleid hoop ik het gewas zo schoon mogelijk te houden. In de praktijk zijn 
de resultaten verschillend, maar over het algemeen wordt spinazie geteeld zonder te wieden 
(o.a. Op Oosterwaarde en Warmonderhof TB) 
 
Overige Teeltzorgen  
Mocht het eind april/mei erg droog worden dan zal ik de spinazie beregenen. Dit doe ik vooral 
om het gewas aan de groei te houden. Hiermee wil ik plagen en ziektes voorkomen en het 
onkruid onderdrukken. Ook vliesdoek kan hier gebruikt worden 
 
Oogst 
Spinazie 2 komt volgens de planning in week 24, dit kan echter net zo goed week 23 zijn. De 
oogst staat dan namelijk geplant. Eventueel bij een vol pakket durf ik het aan om de spinazie 
een week in de koelcel te bewaren.  
Ik oogst de spinazie in rozetten. Ik snijd Net onder het begin van het blad rozet. Zo blijven de 
planten heel. Dit oogst ook makkelijk, rechtop in de kist en stevig aanduwen. Zo kan er best 
veel in een kist (5 kg).  Er wordt geoogst in blauwe groente fusten formaat M. 
 
Naoogst behandeling 
Na de oogst wordt het gewas afgespoeld. Dan wordt het als het pauze is (dit is het moment dat 
er na de loods komen, onnodig heen en weer lopen kost alleen maar tijd)in de koeling gezet. 
Deze koeling heeft een temperatuur van 1 tot 3 graden Celsius. Bij deze temperaturen kan het 
product 1 week bewaard worden16. Voor de winkel wordt er op de openingsdag voor 
openingstijd de gehele fust in de winkel gezet. 
Voor de pakketten wordt het product afgewogen. De producten worden verpakt in plastic 
tassen, dit omdat papieren tassen door het vochtige product scheuren. Na het afwegen komt 
het product in een kist. Hierin wordt het tijdelijk bewaard tot dat de groentetas wordt 
ingepakt. De afgewogen spinazie komt uiteindelijk in de groentetas terecht.  
 
Gewas ontwikkeling en preparaten 
Net als bij de andere gewassen wil ik voor de hoofdgrondbewerking preparaat 500 spuiten om 
het groeiproces en de bodem te steunen. Het zaad ontkiemt redelijk snel, na ongeveer 6 – 10 
dagen verschijnen de kiembladeren. Hierna verschijnen al gauw de echte bladeren. Het gewas 
ontwikkelt zich in een best snel tempo. In week 19 wil ik met ochtend kiezel de 
groeiprocessen steunen.  
 
Arbeid  
De teelt van spinazie vraagt weinig arbeid. Alleen in de oogst gaat wel veel tijd zitten. In 1 
uur kun je ongeveer 17 kilo oogsten. Totale opbrengst schat ik op 680 kg dus ik ben dan 40 
uur kwijt om te oogsten. Met 5 man zou dat betekenen dat ieder 8 uur aan het oogsten is. De 
naoogst behandeling duurt ongeveer 3 uur.  

Het zaaien neemt ongeveer 0,25 uur in beslag (incl. Afstellen en vullen). Onkruidbestrijding 
neemt ongeveer 2 uur in beslag. Overige teeltzorgen 0,5 uur.  

                                                 
16 bron: http://bit.ly/hsir7A 

http://bit.ly/hsir7A
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taak Aantal manuren arbeid  
Zaaien 0,25 uur 
Onkruidbestrijding17 2 uur 
Overige Teeltzorgen 0,5 uur 
Oogsten 40 uur 
Na-oogst behandeling 3 uur 
Totaal arbeid Spinazie 2 45,75 uur 
Schema van oogst tot consument  
    spoelen ↓ 

Product op het land oogst> Product in Blauwe fust ---> product in Koeling ----> product in 
winkel 

 Snijden en meteen in de                        of: ↓   
 ↓ 

kist        product afwegen 

         ↓ 

        Product in groentetas  ↓ 

          ↓ 

          Consument  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Rolschoffelen neemt ongeveer 70% van de tijd in beslag, schoffelen met de trekker 30%.  
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Afzet 

Groentepakket 
De groenten worden afgezet door middel van het CSA (community supported agriculture) 
systeem, in Nederland ook wel bekend als het Pergola systeem. De klanten worden lid van het 
bedrijf. Aan het begin van het seizoen betalen zij aan het bedrijf een jaarlijks vastgesteld 
bedrag. Zo kan ik van dit bedrag veel uitgaven goed betalen. Dit afzetsysteem geeft voor mij 
veel zekerheid als tuinder.  
In het economie verslag zit een marketingplan voor mijn groentepakketten. Hier staat 
uitgebreid beschreven hoe het product wordt afgezet, verpakt en nog veel meer.  

Winkel en Horeca 
Op EcoErf is een restaurant en een winkel gevestigd. Dit zijn aparte ondernemers. Ik lever aan 
de kok(kin) en de winkelier groenten van mijn bedrijf. Zij hebben minder rechten als de CSA 
deelnemers, dus de pakketvullingen gaan voor. In mijn teeltplan (zie afzet berekeningen) heb 
ik echter wel wat gereserveerd voor hen. Door middel van een aanbodslijst kunnen ze bij mij 
groente bestellen. Het liefst wil ik dat ze per 2 dagen (of meer) bestellen. Ik oogst het product 
en zet ze bij mij in de koelcel waar ze zelf de groente kunnen halen. De producten worden op 
het door hun gewenste manier geleverd. Als ze tussendoor toch iets nodig hebben kan ik ze 
het vertrouwen geven om zelf wat te oogsten en het op een bon op te schrijven. 
 

Risicoanalyses 

Hieronder beschrijf ik hoe ik met bepaalde situaties zal omgaan, hoe dit uitpakt voor het 
bedrijf. Het gaat hier om risico‟s in de groententeelt. 

Koud en Nat voorjaar: 
Situatie: Het is een natte winter geweest, in maart gaat het door met regenen en de 
temperatuur blijft laag. De eerste teelten kunnen buiten in de volle grond niet op tijd worden 
geplant of gezaaid. 
De gevolgen en aanpak 

Dat de eerste teelten niet de grond in kunnen is heel erg spijtig. Maar zeker de teelten die in 
februari en maart geplant staan is het scenario niet heel erg vreemd. De teelten in die in begin 
april geplant staan kunnen ook in gevaar komen. Voor de tuinbouw heeft dit als gevolg dat er 
later geoogst kan worden. De vroege teelten worden later geplant of niet geplant. Als 
bijvoorbeeld spinazie 118 niet gezaaid kan worden, maar tegen de tijd dat spinazie 2 wel 
gezaaid moet worden, en dat ook kan. Dan komt spinazie 1 te vervallen. Spinazie 2 wordt dan 
2 x zo groot zodat de oppervlakte van spinazie 1 ook wordt gezaaid.  
Spinazie 2 geeft dan in een kortere periode ook meer opbrengst. Als de teelt goed gaat. Het 
kan hier zo zijn dat de deelnemers dan een extra grote portie in het pakket krijgen. Ook kan ik 
de andere afnemers meer aanbieden.  

Door het natte en koude voorjaar kan het echter ook zo zijn dat spinazie 2 een lagere 
opbrengst geeft dan verwacht. In dat geval is het fijn dat er extra oppervlakte van teelt 2 is 
gezaaid, het verlies wordt dan opgevangen door een groter teeltoppervlak. Echter blijft het 
verlies, want voor dezelfde opbrengst is er wel meer arbeid nodig. 

 
 

                                                 
18 Dit kan net zo goed een ander gewas zijn met een vroege teelt.  
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Droog voorjaar en zomer: 
Situatie: Vanaf april is en blijft het droog. De zandgrond is gevoelig voor droogte, en de 
gewassen krijgen het moeilijk.  
De gevolgen en aanpak 

Zeker als de eerste zaaisels aan het kiemen zijn, zijn ze gevoelig voor droogte. Zaden die nog 
niet aan het kiemen zijn kunnen rustig wat droogte verdragen, alleen lopen ze dan wel 
vertraging op. Bij het planten van losse planten wil ik daarna direct de planten aangieten. Met 
aangieten bedoel ik niet beregenen, maar het geven van water met een gieter of een installatie 
op de trekker met een pomp en een watertank. Hierbij worden alleen de geplante gewassen 
water gegeven19 en daarmee wordt er rond de wortels goed grond gespoeld. De planten 
kunnen zo goed aanslaan20. Bijkomend voordeel is dat er minder grond wordt natgemaakt, 
hierdoor gaat er minder onkruid kiemen.  
Als de droogte lang aanhoud zal er echter wel beregend moeten worden (blijven aangieten is 
mooier maar kost veel tijd). Beregenen wil ik doen als in de wortelzone van het 
desbetreffende gewas weinig vocht aanwezig is in de bodem. Hierbij kijk ik ook naar het 
gewas, gaat het in de ochtend al slap hangen dat moet er duidelijk beregend worden. Als het 
gewas alleen in de avond slap hangt en in de ochtend er mooi bij staat, dan heeft het 
beregenen van het gewas minder haast.  

Het beregenen gebeurt volvelds, door het beregenen worden ook de onkruidzaden weer 
wakker en gaan ontkiemen. Hierdoor moet er op tijd (voor dat de kiempjes opkomen) 
geschoffeld (of andere methode) worden om het onkruid te bestrijden.  

In een erg droog voorjaar/zomer zal de groei soms wat achterblijven (met beregening kun je 
de natuurlijke neerslag niet nabootsen). Ik zal druk zijn met het beregenen en 
onkruidbestrijding. In het algemeen wil ik de planten zo veel mogelijk bevorderen om een 
goed wortelgestel te krijgen en water te gaan opzoeken in de diepere lagen van de bodem. Ik 
wil dus niet bij de minste droogte meteen alles gaan beregenen.  

Het tijdstip van beregenen vind ik ook belangrijk, dit plan kan echter alleen uitgevoerd 
worden als er genoeg tijd is en als niet alle gewassen dringend water nodig hebben. Ik wil het 
liefst in de avond (of zelfs in de nacht) en ochtend beregenen. Midden op de dag liever niet, 
dit in verband met de felle zon die overdag schijnt (op bewolkte dagen wil ik wel midden op 
de dag beregenen). Veel water zal direct gaan verdampen. Het andere water dat op het blad 
blijft liggen kan als een vergrootglas gaan werken en brandvlekken op het blad veroorzaken. 
Ook is het voordeel van in de avonduren en ochtend beregenen dat het gewas overdag droog 
is. Een droog gewas is gunstig voor de schimmel preventie/bestrijding.  

Ik krijg last van een luizenplaag: 
Situatie: Door slechte groeiomstandigheden is het gewas kwetsbaar geworden. Luizen 
vermeerderen zich snel en tasten de groenten aan. 
De gevolgen en aanpak 

Een sterk gezond gewas is de eerste stap die ik zet om zo min mogelijk last te krijgen van 
luizen. De 2e stap die ik preventief (werkt ook curatief) ook op mijn bedrijf wil realiseren is 
het aantrekken van natuurlijke vijanden. Voor de luizen zijn dit sluipwespen, 
lieveheersbeestjes, oorwormen, gaasvliegen en anderen. Door aanleg van bloemenstroken 
                                                 
19 Niet met een fijne nevel. Maar met een redelijk harde broes of straal. 
20 Deze methode wil ik ook uitvoeren tijdens niet droge periodes.  



60 
 

hoop ik deze insecten te lokken naar mijn bedrijf. In de kas zet ik ze mogelijk ook uit, hierbij 
vind ik het wel belangrijk dat de insecten inheems zijn en geen exoten. Exoten komen zo het 
Nederlands milieu binnen, en bedreigen inheemse soorten21.  Op mijn bedrijf wil ik ook geen 
struiken aanplanten waar de luizen in de winter op overwinteren.  
Bij een grote plaag in een bepaald gewas is het nodig om te bestrijden, of om de bijl erbij neer 
te leggen. Bestrijden is biologisch dynamisch met een paar middelen toegestaan, bijvoorbeeld 
pyrethrum. De meeste middelen werken echter heel erg breed en bestrijden ook de nuttige 
insecten. Mildere middelen zoals brandnetelgier werken ook op luizen, al zijn de resultaten 
verschillend. Ik zou het in eerste instantie met brandnetelgier willen proberen, dit vind ik een 
beter middel dan pyrethrum.  

Ik wil er vooral vroeg bij zijn. Dan is het makkelijker om de plaag tot een hele grote plaag te 
laten uitlopen. Bij bijvoorbeeld de tuinboon, die vaak last krijgt van de zwarte bonenluis. Hier 
is het toppen van de tuinbonen een methode om de luizenplaag terug te dringen. 

Bij grote plagen is het ook mogelijk om preventief insectengaas over de gevoelige gewassen 
te leggen. Hierdoor wil ik aantastingen voorkomen. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
21 Zie bijvoorbeeld: http://www.stopexoten.nl/ 

http://www.stopexoten.nl/
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Fruitteelt 
Inleiding 
Op EcoErf wordt naast de groente ook Klein fruit geteeld. In dit deel van dit verslag zal ik wat 
over de fruitteelt vertellen. Ik ga dit onderdeel niet zo uitgebreid behandelen als de 
groenteteelt. Deze tak van het bedrijf is niet de hoofdtak van het bedrijf. Het is een aanvulling 
op het assortiment. Vooral de belevingswaarde van klein fruit is erg waardevol. De bessen 
worden door de klanten zelf geplukt en daarna met genot opgegeten. Doordat ze het zelf 
hebben geplukt maakt dat het product voor hun nog lekkerder. 

Plaats 
De klein fruit percelen bestaan steeds uit 1 of 2 rijen struiken/hagen. Aan 1 kant van de 
struiken rij bevindt zich altijd een doorgaand pad of kopakker. Aan de andere kant van de 
struiken rij (of tussen 2 rijen in) bevind zich een breed (minimaal 2 m) graspad. Dit is zo 
breed omdat ik geen fruitteelt trekker heb en ik er dus gewoon met mijn groenteteelt trekker 
doorheen ga rijden. Op het erf zullen ook wat losse struiken staan. 

Soorten 
Ik wil graag een aantal verschillende soorten bessen telen. Hieronder de verschillende soorten 
bessen in een tabel. 

Soort  Ras Plantafstan
d in de rij 

Aantal 
struiken 

Oogst Opbrengst 
per 
plant/totaal 

Teeltvorm 
(getal is 
aantal gestel 
takken) 

Rode bes 
(Ribes) 

Rolan 1 m 49 Augustus – 
september 

4 kg/196 kg Haag, 3  

Rode bes 
(Ribes) 

Red Lake 1 m 49 Juli  4 kg/196 kg Haag, 3 

Witte bes 
(Ribes) 

Witte 
Hollander 

1 m 49 Juli  4 kg/ 196 kg Haag, 3 

Blauwe bes 
(Ribes) 

Ben Lemond 2,25 m 20 Midden juli 4 kg/80 kg struik 

Zomerframb
oos, (Rubus) 

Zefa 2 0,5 m 98 Eind juni 0,5 kg/49 kg haag 

Zomerframb
oos, (Rubus) 
 

Meeker 0,5 m 98 juli 0,5 kg/49 kg haag 

Herfst 
framboos 
(Rubus) 

Autumn 
Bliss 

0,5 m 98 Half aug. - 
oktober 

0,5 kg/49 kg haag 

 

Bij de rassenkeuze heb ik vooral gelet op veel resistenties. Ook heb ik rassen genomen die 
niet heel kwetsbaar zijn voor het scheuren van de bessen (door regen). Bij de zelfde soorten 
met meerdere rassen probeer ik zo de oogst te spreiden.  
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Teeltzorgen en arbeid  
De bessen krijgen elk jaar in de winter hun hoofdsnoeibeurt. Dit is een mooie aanvulling op 
het arbeidspakket in de winter, als er in de groenteteelt minder te doen is. Het snoeien van 
bessen duurt ongeveer een kwartier per struik in de winter. In het voorjaar en de zomer wordt 
er wat bijgesnoeid en takken aangebonden. Voor de rest wordt er wat ander onderhoud aan de 
fruitteelt besteed zoals aanbinden, zieke takken knippen en onkruid bestrijding, tussen de 
struiken moet 1 á 2 keer per jaar met de hand gewied worden. De rest van de 
onkruidbestrijding wil ik vooral uitvoeren door te mulchen. Dit is een klus dat met de hand 
moet gebeuren. Na de bloei wordt er mulchlaag rond de struiken gelegd. Dit blijft het hele 
jaar liggen, en eventueel nog een keer aangevuld. Eind februari wordt de mulchlaag weer 
verwijderd. Dit omdat een onbedekte bodem beter warmte kan opnemen en afgeven. Tijdens 
de bloei kan zo de kans op nachtvorst schade meer beperkt worden. De mulchlaag bestaat uit 
compost (tevens de bemesting) en grasmaaisel. Bij de bessenstruiken liggen druppel slangen, 
deze liggen er permanent. Beregenen kost zo geen tijd. Ik voorzie mijn bessen niet met een 
regenkap tegen de regen. In mijn rassenkeuze heb ik op de strekte van de rassen gelet, ze 
moeten er tegen kunnen. 

In het voorjaar spuit ik met koehoorn preparaat. Rond de bloei bij eventuele kans op 
nachtvorst spuit ik met valeriaan. In de zomer spuit ik een aantal keren met het kiezel 
preparaat, zowel in de ochtend als in de middag.  

Tegen de vogels plaats ik vogelverschrikkers, mocht dat toch niet helpen dan ga ik een deel 
van de bessen beschermen met netten. Dit doe ik eigenlijk het liefst niet omdat het om veel 
extra arbeid vraagt. Ook vraagt het om een extra constructie over de bessen heen.  

Arbeid  
Hieronder heb ik geprobeerd te berekenen hoeveel arbeid er totaal in de klein-fruitteelt gaat 
zitten.  

Bezigheid  Arbeid in minuten per struik Arbeid totaal klein fruit (461 
planten) 

Hoofdsnoei winter  1 minuut 7,6 uur 
Mulch verwijderen winter 3 minuten 23 uur 
Aanbinden voorjaar 3 minuten 23 uur 
Mulch aanbrengen voorjaar 5 minuten 38 uur 
zomersnoei 1 minuut 7,9 uur 
onkruidbestrijding 7 minuten 53 uur 
Mulch aanvullen 4 minuten 30 uur 
Totaal arbeid zonder plukken  24 minuten 182 uur 
Plukken totale opbrengst struik 45 minuten 345 uur 
Totaal arbeid met plukken 69 minuten 527 uur 
Afzet van klein fruit  
Ik wil eigenlijk zelf geen bessen plukken dit kost namelijk erg veel arbeid. Ik heb graag dat 
deelnemers (groentetas klanten) zelf komen plukken, de kosten van de teelt zullen zij in het 
jaarlijkse bedrag ook betalen. Omdat ze zelf plukken hoeven ze die kosten ook niet te betalen.  
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De rest van de bessen wordt geplukt door buitenstaanders. Zij plukken zelf en rekenen af in de 
winkel. De prijs die zij betalen is hoger dan het bedrag dat de CSA deelnemers betalen. Zo wil 
ik toch nog een beetje winst maken op de fruitteelt.  

Er zijn een paar mogelijkheden dat ik wel zelf ga plukken of door 
seizoenarbeiders/vrijwilligers laat plukken. Als er een afnemer is die een flinke lading bessen 
voor een goede prijs kan kopen, wil ik wel voor hem gaan plukken. Een goede prijs is dat ik 
in ieder geval alle kosten kan betalen en er ook winst op maak.  
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Arbeidsorganisatie 
Een totale arbeidsgrafiek maken van meer dan 100 teelten is heel veel werk. Daarom zal ik 
hier van een aantal zeer verschillende teelten de arbeid zichtbaar maken. Ik breng een aantal 
vaste werkzaamheden in beeld. Daarnaast ga ik kijken hoeveel tijd ik per seizoen aan de tuin 
moet besteden.  

Uit de 3 teelten die ik uitgebreid heb beschreven kan ik de volgende gegevens als het over 
arbeid ga tentoonstellen: 

Spinazie vollegrondsgroente  

taak Aantal manuren arbeid  
Zaaien 0,25 uur 
Onkruidbestrijding 2 uur 
Overige Teeltzorgen 0,5 uur 
Oogsten 40 uur 
Na-oogst behandeling 3 uur 
Totaal arbeid Spinazie per teelt (2 bedden) 45,75 uur 
Totaal (5 teelten) arbeid  230 uur 
 

Stamslabonen vollegrondsgroente  

taak Aantal manuren arbeid  
Zaaien 0,25 uur 
Onkruidbestrijding 3,5 uur 
Overige Teeltzorgen 0,5 uur 
Oogsten 25 uur 
Na-oogst behandeling 2,5 uur 
Totaal arbeid per teelt (2 bedden) 31,75 uur 
Totaal (3 teelten) arbeid  96 uur 
 
Bosbiet 
taak Aantal manuren arbeid  
Planten (4 man, machinaal) 2 uur 
Onkruidbestrijding 4 uur 
Overige Teeltzorgen 1 uur 
Oogsten 11 uur 
Na-oogst behandeling 1 uur 
Totaal arbeid Bosbiet per teelt (1 bed) 18,5 uur 
Totaal (3 teelten) arbeid 56  uur 
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Hier voeg ik nog een paar teelten bij: 

vollegrondsgroente 

Diverse soorten sla  
Een teelt die eigenlijk het hele seizoen geplant en geoogst wordt. Ik bereken hier de arbeid per 
bed (lengte van 80 m). Sla is een teelt die weinig arbeid vraagt, er wordt alleen mechanisch 
geschoffeld om het onkruid te bestrijden.  
 
taak Aantal manuren arbeid  
Planten (4 man, machinaal) 1,2 uur 
Onkruidbestrijding 0,5 uur 
Overige Teeltzorgen 0,5 uur 
Oogsten 3 uur 
Na-oogst behandeling 1 uur 
Totaal arbeid per bed  6,2 uur 
Totaal aantal bedden (16) * arbeid  83 uur 

 
Bosui  
Dit zijn 2e jaars plantuien die vroeg in het jaar de grond in gaan. Doordat ik geen 
mechanisatie heb om de uitjes te planten is dit handwerk. Met een strepentrekker achter de 
trekker worden lijnen getrokken waar de uitjes vervolgens met de hand in worden geplant. 
Door een open gewas moet er ook veel tijd in de onkruidbestrijding worden gestoken. Tot slot 
is het bossen ook een intensieve klus.  
 
taak Aantal manuren arbeid  
Poten handmatig 4 uur 
Onkruidbestrijding 10 uur 
Overige Teeltzorgen 0,5 uur 
Oogsten + bossen +wassen 11 uur 
Totaal arbeid per teelt (1bed)  25,5 uur 
Totaal arbeid bosui (2 teelten) 51 uur 
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Glasteelten 

Tomaat  
Tomaat is een teelt die vee arbeid vraagt. Alle werkzaamheden moeten handmatig gebeuren. 
Daarnaast is het zo dat door groeikracht en een lange oogst periode er ook vaak aandacht aan 
moet geven. Hieronder een schatting van het aantal arbeidsuren in de teelt van tomaat.  

taak Aantal manuren arbeid  
Touwtjes op klosjes rollen 2 uur 
Planten handmatig + touwtjes ophangen 4 uur 
Planten indraaien en Dieven 18 uur 
Onkruidbestrijding 8 uur 
Beregenen (leggen druppelslangen) 2 uur 
Oogsten 30 uur 
Verpakken  11 uur 
Opruimen 3 uur 
Totaal arbeid voor 168 m2 78 uur 

Winterpostelein  
In de winter staat de kas voor een groot deel vol met winterpostelein (samen met veldsla). Dit 
gewas maakt dat er in de winter ook arbeid is op de tuinbouw.  
 
taak Aantal manuren arbeid  
Zaaien (hand zaaimachine) 2 uur 
Onkruidbestrijding incl. wieden 85 uur 
Oogsten 40 uur 
Na oogst behandeling 4 uur 
Totaal arbeid per teelt (96 m2) 131 uur 
Totaal arbeid alle teelten (4) 524 uur 
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Vaste werkzaamheden 

Bedden voorbereiden 
Voordat er in de volle grond geplant of gezaaid kan worden moet eerst de 
hoofdgrondbewerking worden uitgevoerd en de bedden aangelegd. Hieronder heb ik ongeveer 
arbeidstijden per bed gezet en hoeveel uur het voor alle bedden kost. Deze uren zijn verdeeld 
in de periode: februari tot september (op enkele uitzonderingen na).  

Taak Aantal manuren arbeid per bed  
Mest/groenbemester inwerken (frees) 0,06 uur 
spitten 0,1 uur 
rollen 0,02 uur 
Vals zaaibed 0,05 uur 
Totaal per bed  0,23 uur 
Totaal (196 bedden) 45 uur 
Pakketten 
Naast het oogsten van de pakketten komt er meer arbeid kijken bij het afzetten via 
groentepakketten. In een jaar lever ik 44 keer een pakket, 44 keer moet er dus alle 
onderstaande activiteiten gebeuren. 
 
Taak Aantal manuren 
Administratie (lijsten maken, brief schrijven) 3 uur 
Oogst 5 – 6 gewassen (gemiddeld:) 50 uur 
Verpakken afwegen (gemiddeld:) 10 uur 
Tassen inpakken 2 uur 
Bezorgen naar afhaalpunten 6 uur 
Totaal afdeling pakket 71 uur 
Totale arbeid in een jaar (afgerond) 3100uur 
 
Winkel 
In dit verslag ga ik er vanuit dat ik de winkel zelf niet in beheer neem. Ik verkoop de groenten 
aan de winkel die een eigen bestaan leid. Alleen het oogsten blijft dan nog een taak die onder 
deze rubriek valt. Hieronder de benodigde arbeidsuren per week. 

Taak Aantal manuren 
Oogsten en afwerken voor winkel 15 uur 
Totale arbeid in een jaar (afgerond) 750 uur 
 
 
Oogsten voor overige bestellingen 
Denk hier aan de bestellingen voor de horeca en speciale evenementen. Hieronder de 
gemiddelde arbeid per week voor deze categorie. Dit geld voor 50 weken in het jaar.  
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Taak Aantal manuren 
Administratie  1,5 uur 
Oogst (gemiddeld:) 10 uur 
Klaarzetten bestellingen 1,5 uur 
Totaal afdeling bestellingen 13 uur 
Totale arbeid in een jaar (afgerond)  650 uur 

Toelichting arbeid tabellen 

De uren die ik in bovenstaande tabellen heb gebruik heb ik berekend aan de hand van eigen 
ervaring in de groenteteelt. Door logisch na te denken en zo realistisch mogelijke cijfers neer 
te zetten.  

 

 

Aanbod van Arbeid (inleiding) 

Op EcoErf zijn ook woningen gevestigd. Onderdeel van de huur/pacht overeenkomst is dat 
elk huishouden 1 keer per week 1 persoon 1 middag of ochtend meewerkt op het bedrijf. 
Totaal zijn dit dus 10 middagen extra arbeid. Voor een dagdeel reken ik 4 uur arbeid, totaal 
dus 40 uur extra arbeid.  

Ikzelf ben als ondernemer ook veel op het land te vinden, maar ook het regelwerk op kantoor 
moet gebeuren. Netto ben ik per week gemiddeld 45 uur beschikbaar voor het land, winkel en 
pakketten werk. Ongeveer 15 uur per week ben ik bezig met administratie werk (incl. de 
hierboven genoemde administratie posten).  

Op EcoErf is zeker plaats voor één vaste medewerker. Hij of zij kan 40 tot 54 uur per week 
werken. In de zomer is een 2e vaste medewerker geen overbodige luxe, daarom zijn in 
onderstaande berekeningen 2 varianten doorgevoerd. Er wordt standaard vanuit gegaan dat er 
2 vaste medewerkers werken (gegevens in rode letters). Als 2e mogelijkheid wordt er met 1 
vaste medewerker gerekend (blauwe letters, tussen haakjes).  

Op EcoErf kunnen ook vrijwilligers werken. Zo kunnen deelnemers ook een fysieke bijdrage 
aan het bedrijf leveren. Ik schat dat er door vrijwilligers ongeveer 20 dagdelen (van 4 uur 
arbeid) worden ingevuld op EcoErf.  
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Schatting arbeid per week zomer (april tot oktober) 

De zomer is de drukste periode op het bedrijf. De zomer periode begint in dit geval eigenlijk 
in mei, dan barst echt het wied en oogst werk los. April is een overgangsfase waarin vooral 
veel geplant en gezaaid wordt.  

In de tabel hieronder heb ik een schatting gemaakt hoeveel arbeid er in een week plaats vind. 
In de 2e kolom (minimaal aantal uren per week) heb ik het aantal uren werk opgeschreven dat 
in ieder geval moet gebeuren die week. In de 3e Kolom het maximaal aantal uren dat er per 
week aan de werkzaamheden moet gebeuren. Er staat maximaal maar in de praktijk kan het 
best nog hoger uitvallen, ik heb de tabel zo realistisch mogelijk ingevuld. Na de benodigde 
uren volgt in rode letters de invulling van de arbeidsuren, uitleg staat daaronder. 

Taak Minimaal aantal uren 
per week 

Maximaal aantal uren  
per week (Maximaal is niet 
zuiver) In piek-weken kan het 
nog meer zijn. 

Pakketten  50 uur 80 uur 
Winkel 10 uur 15 uur 
Bestellingen overig 6 uur 20 uur 
Grondbewerking, Planten en 
zaaien 

3 uur 17,5 uur 

Onkruidbestrijding 16 uur 50 uur 
Overige teeltzorgen 3 uur 10 uur 
Landschapsonderhoud 1 uur 3 uur 
Fruitteelt 1 uur 15 uur 
overig/onvoorzien 2 uur 10 uur 
Totaal per week 92 uur 220 uur 
Eigen arbeid 45 uur 50 uur 
1 Vaste medewerkers  40 40 uur  
Bewoners (10) 40 uur 40 uur 
Resterende arbeids uren na 
arbeid 
standaard werkkrachten 

- 36 uur  90 uur 

Vrijwilligers (20 dagdelen)  80 uur 80 uur 
Evt. Losse betaalde krachten 0 uur 0 uur 
Resterende arbeid na 
Aanvullende werkkrachten 

- 116 uur 10 uur  

 In rustige weken heb ik een arbeidsoverschot en in drukke weken kom ik 10 arbeids uren 
tekort. Deze verschillen zijn te overbruggen door vrijwilligers in rustige weken vooruit te 
laten werken op de drukke weken. Of arbeidskrachten in rustige weken minder te laten 
werken en in drukke weken meer. 
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1 vaste medewerker  
In de zomer neem ik 1 vaste medewerker in dienst. Deze werkt 40 uur in de week, deze 
medewerker werkt maar helpt ook met het begeleiden van de bewoners en vrijwilligers. In het 
economie deel ga ik verder op het loon in. 

Schatting arbeid per week winter (oktober tot april) 

In de winter gaan vooral de uren van planten zaaien en onkruidbestrijding naar beneden. In 
het begin van de winter is er nog wel veel te doen als het gaat om oogst werk. In plaats van 
oogst werk komt ook het halen van bestellingen bij collega's. In de winter is er voor mij als 
ondernemer veel meer tijd voor administratie en zo kan ik het volgende seizoen voorbereiden. 
Landschapsonderhoud is juist in de winter veel werk (nou veel, meer dan in de zomer). Ook 
in de fruitteelt moet er gesnoeid worden. 

 
Taak Minimaal aantal uren 

per week 
Maximaal aantal uren  
per week (Maximaal is niet 
zuiver) In piek weken kan het 
nog meer zijn. 

Pakketten  30 uur 70 uur 
Winkel 0 uur 5 uur 
Bestellingen overig 0 uur 8 uur 
Grondbewerking, Planten en 
zaaien 

1 uur 6 uur 

Onkruidbestrijding 15 uur 29 uur 
Overige teeltzorgen 0 uur 8 uur 
Landschapsonderhoud 2 uur 5 uur 
Fruitteelt 0 uur 1,5 uur 
Onderhoud/overig/onvoorzien 6 uur 6 uur 
Totaal per week 54 uur 138 uur 
Eigen arbeid 35 uur 45 uur 
medewerkers  0 uur     0 uur  
Bewoners (10) 40 uur 40 uur 
Resterende arbeidsuren na 
arbeid 
standaard werkkrachten 

- 21 uur   53 uur  

Vrijwilligers (12 dagdelen)  0 uur 50 uur 
Evt. Losse betaalde krachten 0 uur 0 uur  
Resterende arbeid na 
Aanvullende werkkrachten 

 3 uur  

In de winter is er duidelijk veel minder arbeid. In de winter heb ik geen betaalde medewerkers 
nodig en heb ik genoeg aan mijn eigen arbeid samen met arbeid van bewoners en arbeid van 
de vrijwilligers. Ook hier geld dat het een afwisseling tussen de rustige en drukke weken er 
voor zorgt dat het te kort aan arbeidsuren in de drukke weken niet optreed. 
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Gebouwen en Bewaring 
Op EcoErf zal een apart erf voor de plantenteelt en landschapsonderhoud aanwezig zijn. Dit 
erf is niet of minder toegankelijk voor de bezoekers. Zo kan er beter en veiliger gewerkt 
worden op het erf. Op het erf bevindt zich nog een kleine kas (zie bij hoofdstuk kas). Ook zal 
hier mijn woonhuis worden gebouwd.  

De tuinbouw schuur 
In deze schuur moeten de volgende activiteiten en materiaal plaatsvinden: 

Binnen (ruimte met aan alle kanten muren, eventueel verwarmd) 

 Koelcellen voor groenten: ik wil graag 2 koelcellen om zo alle verschillende 
producten zo goed mogelijk naar hun wens te kunnen bewaren. Eén koelcel zal een 
temperatuur hebben van 1 graad Celsius voor de bewaring van alle bladgewassen, 
kolen en wortelgewassen. Deze koelcel wordt ook voorzien van een vernevelaar, het 
wordt dus een natte koelcel. De andere koelcel zal een temperatuur hebben van 
ongeveer 8 graden Celsius voor de bewaring van vruchtgewassen. 

 Inpak ruimte voor groentepakketten: Er moet plaats zijn om verschillende pallets naast 
elkaar te zetten. Als er verschillende pallets staan moet er voldoende bewegingsruimte 
zijn. Er moet een grote werktafel staan met weegschalen waarop de producten 
afgewogen kunnen worden.  

 Opslag lege tassen, elastieken, touw, messen enz. Dit het liefst geordend in kasten. 

 WC, voor de inpakkers en tuinders wel zo fijn om niet naar het hoofdgebouw te 
moeten lopen. Als ze in de buurt zijn 

 Werkplaats, opslag van gereedschappen boormachines enz. Daarnaast een werkbank 
om op te klussen.  

 Kantine waar de pauzes worden gehouden, een plek om te praten bij te komen en 
eventueel te lunchen. 

Half binnen (deze plek moet droog zijn en een vlakke ondergrond hebben, de 
andere zaken zijn niet van belang) 

 Opslag van trekker en machines, ik heb graag dan mijn mechanisatie park droog staat. 
Zo komt er minder snel roest vorming en gaan de machines langer mee. 

 Opslag van fust en kisten. Onder fust versta ik EPS kisten opgeslagen op pallets. 
Onder kisten versta ik houten kuubskisten. Het is van belang dat de ondergrond hier 
vlak is (liefst beton) zodat er makkelijk gestapeld kan worden. 

 Opslag doeken, netten en overig materiaal. Dit kan eventueel gebeuren in schappen op 
een hoger niveau. 

 Opslag biologisch dynamische preparaten. Kist met turf ter bescherming van de 
preparaten. 

 Opslag beregeningsinstallatie.  

Het kantoor voor de groenteteelt bevindt zich in mijn woonhuis.  
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Schatting benodigd oppervlak 

Bezigheid/materiaal Binnen Overdekt 
Bewaring 1 graad 30 m2  
Bewaring 8 graad 15 m2  
Inpak ruimte 100 m2  
Opslag ruimte 15 m2  
Werkplaats 10 m2  
WC 4 m2  
Kantine 20 m2  
Machine opslag  70 m2 
Kist/Fust opslag  20 m2 
Doek/net/overig opslag  7 m2 
Beregeningsinstallatie opslag  7 m2 
Opslag preparaten  4 m2 
totaal 194 m2 108 m2 
totaal Binnen + overdekt: 302 m2 
 

Analyse 
De groenteteelt is de hoofdtak van mijn bedrijf. EcoErf is meer dan groenteteelt en fruitteelt, 
denk aan de woningen, vergaderruimtes, nieuwe technieken om stroom op te wekken en de 
horeca. Deze laatste functies horen niet onder mijn takenpakket. Ik moet mijn inkomen 
verdienen met het CSA bedrijf.  
De groenteteelt neemt op EcoErf wel de meeste ruimte in beslag. De groenteteelt brengt 
daardoor ook echt de sfeer van een stadsboerderij. De groenteteelt (en fruitteelt) is de groene 
invulling van EcoErf. 
 
Sterke punten 
De sterke punten van de groenteteelt hebben vooral te maken met de directe afzet. Het CSA 
systeem geeft mij de zekerheid van een inkomen en schept een vaste klantenkring om het 
bedrijf. Daardoor zal EcoErf ook veel naamsbekendheid krijgen, mensen worden enthousiast. 
Zeker omdat het bedrijf zo vrij toegankelijk is voor de consument. Mensen kunnen letterlijk 
de sfeer van het bedrijf proeven, ruiken en voelen.  
De groenteteelt staat ook wel sterk in de schoenen als het gaat om het aantal arbeidsplaatsen. 
Er is in feite genoeg arbeidsaanbod, doordat er een vaste groep vrijwilligers is kan ook de 
arbeidskosten omlaag worden gebracht. 
 
Zwakke punten 
Het zwakke punt is toch echt de bodem. Die is niet ideaal en moet sterk verbeterd worden. Ik 
zeg niet dat het onmogelijk is maar het is wel een lange weg. Een ander zwak punt zou 
kunnen zijn dat het bedrijf te klein is om eigen mest te produceren. 
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Toekomstige ontwikkelingen 
Omdat in de toekomst alle mest en compost 100% gecertificeerd Biologisch moet zijn moet er 
goed gekeken worden naar de bemesting strategieën. Omdat ik graag veel met compost wil 
werken moet ik ergens biologische organisch materiaal vandaan kunnen halen. In de nabij 
gelegen natuurgebieden en/of het uitloopgebied (Gebied aangewezen door de 
gemeente/provincie om als groen natuur recreatie gebied van Amersfoort Vathorst te dienen) 
van Vathorst zou er als je het mij vraagt voldoende organisch materiaal verzameld kunnen 
worden. Echter moet dit dan wel allemaal door Skal gecertificeerd worden. Daarnaast zou het 
mooi zijn als er in het uitloopgebied een biologisch (dynamisch) veehouderij bedrijf wordt 
gevestigd om zo de kringlopen in het gebied te sluiten. Een 100 % biologisch uitloopgebied 
zou prachtig zijn. 
Op bedrijfsniveau kan er in de toekomst als de grond verbeterd is meer zelf gebeuren. Denk 
hier aan vollegrondsopkweek van plantgoed, opkweek van plantgoed in de kas, zaadteelt op 
het bedrijf en veehouderij tak (aantal vleeskoeien of legkippen).  
 

Inhoud Bijlage plantenteelt: 

1 = Hoeveelheden groente in pakket 

2 = Pakket samenstelling 

3 = Berekening teelt oppervlak Volle grond 

4 = Berekening teelt oppervlak Kas 

5 = Aankoop hoeveelheid 

6 = Bouwplan vollegrondsgroenteteelt 

7 = Bouwplan kas 
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Agrarische techniek 
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Inventarisatie 

Op mijn uitgangssituatie zijn helemaal geen machines aanwezig. Op dit moment is het erf 
bewoond in de anti-kraak sfeer en heeft geen agrarische functie. Het land word verhuurd aan 
een andere boer. 

Ik moet dus alle machines aanschaffen. Hieronder heb ik een tabel gemaakt met de machines 
die ik wil gaan aanschaffen. Prijzen zijn exclusief BTW.  

Machines: 
Machine Merk Type Benodig

d pk 
Gewich
t kg 

Werkbreed
te cm 

Prijs (+/-) Overig: 

Krukas 
spitmachine 

Celti Y70/6/14
5 

35 PK  675kg 149 €5.867 
 

Nieuw 

Cambridge 
rol 

- - - 600 kg 144 € 350  2e hands 

perspotplante
r 

basrijs 3 punts 
model 

- 260 kg 150 € 4.000  

Accord 
plantmachine 

Accor
d 

3 rijen - 200 kg 150 € 1.000 2e hands 

wiedeg hatzen
bichler 

Enkel 
frame 

- 105 kg 150 € 500 2e hands 

Schoffelbalk 
front 

Hak  - - 100 kg 150 € 1.200  

Sporenwisser 
balk 

hak Dubbele 
balk 

- 90 kg 150 € 700  

Schoffel 
elementen/m
essen 

Hak divers  N.V.T - n.v.t. € 990  

frees Kuhn EL 
43/150 

18 pk  240 kg 150 € 4.000  

versnipperaar  Votex W 125  24 PK 287 kg 119 € 4.000  
Hefmast Wifo HMD  

200/1600 
- 375 kg - € 2.865 1300 kg 

hefvermogen 
snelkoppelin
g 

Accor
d 

x X  x n.v.t. € 150 driehoek 

Precisie zaai 
machine 

Stanha
y 

 -   € 1.000 
 

2e hands 

Strooier, kalk 
/groenbemest
er 

Vicon P 404 10 pk 80 kg 400 € 900 275 ltr inhoud, 
2e hands 

Platte wagen - –  - 200 kg n.v.t. € 500 1,80 m x 4 m 
totaal  machines    € 28.022  
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Werkzaamheden die in loonwerk gebeuren 

Er zijn een paar werkzaamheden die door de loonwerker gebeuren.  

 Omploegen van grasland, dit gebeurd met (maximaal) een 3 schaar ploeg. Een grotere 
ploeg (en dus grotere trekker) wil ik niet op mijn bedrijf hebben.  

 Composthoop omzetten. Dit gebeurt door een kraan.  

 Compost uitrijden. Dit gebeurd door een mestverspreider met horizontale verdeel 
schijven. Zo word de compost goed verdeeld. Vullen van de wagen gebeurt tevens 
door de loonwerker met een kraan. 

Trekkers 

Ik beschik over 1 trekker. Daarnaast beschik voor de kas nog over een 2 wiel frees. Beide 
machines staan hieronder nog eens in een tabel. 

trekker Merk Type pk Gewicht kg Prijs (+/-) Overig: 
trekker John 

deere 
5045 D 45 1900 €10.625 Nieuw 

2 wiel + frees ferrari 340 
powersafe 
 

11 - € 2.000 2e hands 

totaal     € 12.625  
 

Nu volgt er een verslag die heeft bepaald wat voor een trekker ik ga nemen.  
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Trekkerkeuze 

Mijn trekker 

Mijn trekker moet vooral goed inzetbaar zijn in de groenteteelt en daarnaast ook bij het 
onderhoud van de landschapselementen. De schaal waarop dit alles plaats vind is klein. 
Daarom wil ik ook een compacte lichte trekker hebben. De werkzaamheden die met de 
trekker verricht worden zijn zeer gevarieerd maar over het algemeen niet zwaar.  

De groenten worden geteeld op breed van 1,50 breed. Dit betekend dat de trekker een 
spoorbreedte moet hebben van 1,50.  Op het bedrijf wil ik niet gaan ploegen maar wil ik gaan 
spitten. Spitten is dan denk ik ook de zwaarste activiteit die ik met de trekker wil uitvoeren. 
Mijn spitmachine vraagt een vermogen van 35 pk. 

Ik hou ervan om met trekkers te werken. Ik hou er echter niet van om er veel aan te moeten 
sleutelen. Laat mij maar werken met een trekker die technisch goed in elkaar zit en waarmee 
ik makkelijk aan het werk kan. Een dealer in de buurt is dan ook gewenst voor het onderhoud 
en eventuele reparatie van de trekker. 

Eisen aan de trekker 

Doordat het terrein mooi is vorm gegeven is het op sommige plekken minder efficiënt 
ingericht. Ik wil groenten telen op bedden en deze bedden zullen niet heel lang zijn. Er zal dus 
vaak gekeerd worden op de kop akkers. Dit vraagt om een niet te grote en wendbare trekker. 
Een kleine draaicirkel is daarbij een een belangrijk criteria. Doordat ik op bedden teel moet ik 
een spoorbreedte hebben van 1,50 meter op mijn trekker. Echter zou dit bij fruitteelt (meestal 
smallere rijpaden) weer lastiger kunnen zijn, hier moet mogelijk een ander teelt systeem 
worden uitgevoerd om hier bijvoorbeeld te kunnen maaien. Daarom zal voor de fruitteelt 
ander mechanisatie gewenst zijn. 

Ik vind het belangrijk dat je fijn met de trekker kunt werken. De besturing moet niet te 
ingewikkeld zijn met veel hendels en knoppen. Stuurbekrachtiging op de trekker is een must 
om makkelijk met de trekker te werken. Daarnaast moet er niet te veel speling op de trekker 
zitten omdat dan het recht rijden lastiger word. De trekker moet veel verschillende 
werkzaamheden uitvoeren, hiermee gaat het niet om hele zware omstandigheden. Maximale 
vermogen van de trekker is 60 pk. Een aftak-as achter is noodzakelijk. Voor op de trekker 
moet één hydroliek aansluiting zitten voor een schoffelbalk. Dit zal meestal niet standaard op 
een trekker zitten maar moet er extra op worden gebouwd. Ik neem aan dat dit op elke trekker 
mogelijk is, en zal hier geen onderscheid vermelden tussen de trekkers. 

Achter zou het mooi zijn als er 3 hydroliek aansluitingen zouden zitten. Hefinrichting voor op 
de trekker is geen eis maar wel een extra aanvulling. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden 
voor een pallet vork.  
De trekker moet onderhoudsvriendelijk zijn. Dat wil zeggen dat er niet vaak wat mis met de 
trekker is, en dat het simpele onderhoud makkelijk uitgevoerd kan worden.  
Bodem belasting van de trekker mag niet te hoog zijn, een kleine trekker heeft dus ook hier weer een 
voordeel. Ook wil ik dat de trekker niet te veel decibel produceert. Het is erg storend voor de 
bestuurder en voor de overigen werknemers en bezoekers als het veel herrie maakt.  

Het zicht van de trekker moet goed zijn vanaf de bestuurder, ook moet de verlichting goed werken 
zodat er eventueel ook in de avond gewerkt kan worden.  
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Eisenpakket trekker in het kort 

 

Mijn trekker moet aan een aantal eisen voldoen: 

Niet te zwaar en te lomp: een lichte trekker is gewenst. 

Klasse minimaal 35 PK, Een trekker die hier zo dicht mogelijk bijzit is mooi. 

Trekker inzetbaar op een spoorbreedte van 1,50 M 

Wendbaar, een korte draaicirkel is gewenst. 

Stuurbekrachtiging aanwezig 

Overzicht van de trekker. Hoe is het zicht vanuit de trekker naar buiten en op het 
dashboard 

Besturing, hoe zit het met de hendels en knoppen van de trekker. 

Prijs, een goedkope trekker is natuurlijk mooi meegenomen. 

Dealer, hoe dicht bij zit de dealer van het trekker merk. 

 

De mogelijkheden:       John Deere 5045 D  

Vermogen in PK 45 PK 

Vermogen aftakas in PK 37 PK 

aantal cilinders 3 cilinders 

Toeren aftakas 540 en 2200 
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versnellingsbak volledig mechanisch: 4 achteruit en 8 
vooruit 

Kruipversnelling nee  

hydroliek aansluitingen 2 tot 4 aansluitingen 

Gewicht 1900.1 KG 

Inzetbaar op 1,50 M spoorbreedte ja 

Draaicirkel zonder remmen 3,29 M Radius (55 graden) 

Draaicirkel met remmen 2,90 M radius 

stuurbekrachtiging  ja 

Overzicht Dashboard een simpel dashboard dat goed 
overzichtelijk is 

Overzicht op het land overzicht op het land is goed. Achter 
spatborden ontnemen beetje zicht naar 
achter. 

Hendels en knoppen eenvoudige bediening met veel 
hendels.  

Werk lichten voor: 2 koplampen Achter: 1 werklamp 

Prijs €10.625,05  

Dealer Gebr. schipper B.V in Putten 

afstand naar dealer 12,5 KM 
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Massey Ferguson 2615 

 

Vermogen in PK 49 Pk 

Vermogen aftakas in PK 40 PK 

aantal cilinders 3 

Toeren aftakas 540 

versnellingsbak Geheel mechanisch:  8 versnellingen 
vooruit en 2 achteruit 

Kruipversnelling Nee 

hydroliek aansluitingen 2 tot 4 

Gewicht 1980 kg 

Inzetbaar op 1,50 M spoorbreedte ja 

Draaicirkel zonder remmen 55 graden 

Draaicirkel met remmen  ?? 

stuurbekrachtiging  Ja 
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Overzicht Dashboard Duidelijk dashboard met iets meer 
meters dan bij de JD 

Overzicht op het land Overzicht op het land is goed, achter is 
het zicht iets beter doordat dan Mij de 
JD omdat de MF geen grote 
spatborden heeft.  

Hendels en knoppen Te vergelijken met de JD, duidelijk 

Werk lichten 4 koplampen voor en 1  werklamp 
achter 

Prijs € 11.393,72  

Dealer Van Hamersveld lmb in Barneveld 

afstand naar dealer 16,6 km 

 

– 
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Case IH Farmall 55A  

 

 

Vermogen in PK 55 pk 

Vermogen aftakas in PK 47 pk 

aantal cilinders 4 cilinders 

Toeren aftakas 540 

versnellingsbak 12 vooruit en 12 achteruit 
(synchronized) 

Kruipversnelling Nee, wel veel meer versnellingen dan 
andere 2 

hydroliek aansluitingen 2 aansluitingen 

Gewicht 1908 kg 

Inzetbaar op 1,50 M spoorbreedte Ja 

Draaicirkel zonder remmen ? 

Draaicirkel met remmen ? 

stuurbekrachtiging  ja 

Overzicht Dashboard Is goed zichtbaar en simpel ingedeeld. 



86 
 

Deze trekker heeft bij het dashboard 
wel meer hendels en knoppen 

Overzicht op het land Dit is in orde 

Hendels en knoppen Duidelijk gerangschikt 

Werk lichten Voor 2 koplampen, 1 lamp achter 

Prijs € 11.709,54 

Dealer LMB vliek in putten 

afstand naar dealer 15,5 km 

Onderhoud  - 
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Discussie 

Alle trekkers hebben veel met elkaar gemeen. De verschillen zijn echter ook goed zichtbaar. 
Een belangrijk verschil is het verschil in PK's. Van elke serie zijn er wel lichtere uitvoeringen 
alleen die waren meestal dan ook kleiner en smaller in formaat. Zo'n klein formaat is hoogst 
waarschijnlijk niet geschikt voor het werk op bedden van 1,50 breed.  

Verschil in versnellingsbakken is ook groot. Bij alle trekkers vond ik geen kruipversnelling. 
Dit wil niet zeggen dat het niet mogelijk is. Over het algemeen is er maar weinig informatie 
bekend over de trekkers. Bij trekker zijn vele variaties mogelijk en wellicht hoort de kruip 
daar ook bij. In ieder geval heb ik daar geen informatie over kunnen vinden. De Cas IH heeft 
12 versnellingen vooruit en 12 versnellingen achteruit en heeft hiermee een grote voorsprong 
op de andere trekkers.  

Sommige informatie is niet te vinden, zo is de draaicirkel een onderdeel dat ik niet kan 
vergelijken, simpelweg omdat ik geen cijfers heb.  

Bij het bedieningsgemak en overzicht van de trekker kon ik weinig verschillen vinden. Bij 
alle trekkers is bedieningsgemak een item.  

De afstand van mijn bedrijf naar de dealers heb ik ook meegenomen in het onderzoek omdat 
ik het belangrijk vind dat er goede en snelle service geleverd kan worden. De afstand is over 
het algemeen niet heel dichtbij maar wel te doen.  Foto hieronder: alle drie de trekkers zijn 

ook verkrijgbaar met 
voorlader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keuze model 

De belangrijkste gegevens heb ik hieronder in een keuze model gezet. Dit model geeft de 
uiteindelijke uitslag van welke trekker ik ga nemen. 1 criteria heb ik toegevoegd en dat is wat 
mijn gevoel zegt, want dat is in mijn ogen zeker niet onbelangrijk.  
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Conclusie  

Uit het keuze model komt 1 winnaar. De John Deere haalt de hoogste punten. MF haalt de 
minste punten.  

De John Deere komt het dichtst bij mijn gewenste PK. Het is de lichtste trekker van allemaal 
en de Dealer licht ook het dichtst bij. Het grootste nadeel van de JD zijn de versnellingen: er 
zijn relatief weinig mogelijkheden. Ik hoop dan ook dat er een een aangepaste versie bestaat 
met kruip versnelling.  

 
In de praktijk zou waarschijnlijk de uitslag helemaal anders kunnen uitpakken. Dan heb je bij 
elke trekker weer meerdere mogelijkheden. En ga je echt met de dealers in onderhandeling.  

In deze klasse (tot 50 pk) is het vinden van informatie voor normale trekkers (er zijn ook veel 
smalspoor-trekkers) veel lastiger dan het vinden voor informatie van de zwaardere/sterkere 
trekkers. Dit is een relatief kleine groep waar de informatie voorziening eigenlijk gewoon 
slecht is. Bij sommige dealers word deze klasse niet eens genoemd op de site.  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

keuzemodel
Trekkers >

John Deere X Weging MF  X weging Case IH X wegingkenmerken weging

per kenmerk

PK's 7 8 56 7 49 5,5 38,5

PK's aftakas 7 8 56 7 49 6 42

Versnellingen * 9 4 36 4 36 8 72

werklichten 5 8 40 9 45 8 40

gewicht trekker 9 9 81 7,5 67,5 8,5 76,5

prijs trekker 7 8 56 7 49 6 42

afstand naar dealer 8 7,5 60 5,5 44 7 56

draaicirkel 0 5 0 5 0 5 0

overzicht bediening 6 7,5 45 8 48 8 48

overzicht land 6 7,5 45 8 48 8 48

Persoonlijk gevoel 4 8 32 8 32 6 24

totaal punten 507 467,5 487

* bij alle trekkers heb ik geen kruip kunnen vinden, wel zit er veel verschil in aantal versnellingen.
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Bijlage Plantenteelt 
 
 
 
 
 
 

1. Hoeveelheden groente in pakket 
2. Pakket samenstelling 
3. Berekening teelt oppervlak Volle grond 
4. Berekening teelt oppervlak Kas 
5. Aankoop hoeveelheid 
6. Bouwplan vollegrondsgroenteteelt 
7. Bouwplan kas 
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