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Efficiënt bemesten in aardappelen

Afspraken

Opname en presentatie
Op de B3W webpagina

Vragen
Via de chat
Mondeling - hand opsteken



Efficiënt bemesten in aardappelen

Afspraken

Opname en presentatie
Op de B3W webpagina

Vragen
Via de chat
Mondeling - hand opsteken



Efficiënt bemesten in aardappelen

Afspraken

Polls

Via de app Via browser

De poll komt op je scherm De poll komt in de chat te staan



Programma

Verwelkoming en afspraken

Wie is B3W

Hoeveel stikstof laten oogstresten na?
Voorstelling gastbedrijf
Inhoud en vrijstelling van oogstresten
Vanggewas wordt groenbemester
Bemesting afstemmen op oogstresten
Demoveld inwerken oogresten bloemkool

Conclusie



Wie is B3W?



Begeleidingsdienst voor Betere Bodem- en Waterkwaliteit

Flankerend beleid
Opvolging van CVBB

Bundeling van Vlaamse onderzoeks- en praktijkcentra voor land-
en tuinbouw

Doel

Advies en ondersteuning
Nutriëntenbeheer
Bodemzorg

Wie is B3W?



Aanpak

Thematische uitwisselingsmomenten
Focusgroepen
Individuele begeleiding

Wie is B3W?



Interesse

Ontdek het volledige aanbod op b3w.vlaanderen.be

Groententeelt:
brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be
anneline.brouckaert@b3w.vlaanderen.be

Wie is B3W?

https://b3w.vlaanderen.be/
mailto:brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be
mailto:anneline.brouckaert@b3w.vlaanderen.be


Hoeveel stikstof laten 
oogstresten na?



- Voorstelling gastbedrijf -



Hoeveel stikstof laten oogstresten na?
- Voorstelling gastbedrijf -

Pieter-Jan Delbeke
Lendelede

Bemesting voor aardappelen
afstemmen op nalevering van 
oogstresten uit bloemkolen



Voorstelling gastbedrijf
- Pieter-Jan Delbeke -



- Inhoud en vrijstelling van oogstresten -



- stikstofinhoud en nitraatresidu -

Veel N in oogstresten Weinig N in oogstresten

Meer stikstof in de bodem 
(hoger nitraatresidu)

bloemkool sla

Minder stikstof in de bodem 
(lager nitraatresidu)

spruitkool Wortel



Bron: VLM/MESTBANK/TWOL2006/MB2006/4 

- N-inhoud van oogstresten -



N-inhoud en N-vrijstelling (% vrijstelling) van groente-
oogstresten

a: Formesyn 1994
b: De Neve 2000

Bron: VLM/MESTBANK/TWOL2006/MB2006/4 

- N-inhoud en vrijstelling van oogstresten -



Cumulatieve nitraatuitspoeling en gasvormige N-verliezen voor de periode van 
oktober tot en met maart voor de proefvelden bloemkool (versmarkt) (tabel 1) –
witte kool (tabel 2) gesimuleerd met EU_Rotate_N
OR oogstresten – Afv afvoeren – Int intact laten – Inw inwerken

Bron: Onderzoek naar het beheer van oogstresten bij vollegrondsgroenten en mogelijkheden van vanggewassen en 
teeltrotaties met het oog op de waterkwaliteitsdoelstellingen van MAP 4

- N-inhoud en vrijstelling van oogstresten -



Cumulatieve nitraatuitspoeling en gasvormige N-verliezen voor de periode van 
oktober tot en met maart voor de proefvelden prei (tabel 1) – bleekselder (tabel 
2) gesimuleerd met EU_Rotate_N

OR oogstresten – Afv afvoeren – Int intact laten – Inw inwerken

Bron: Onderzoek naar het beheer van oogstresten bij vollegrondsgroenten en mogelijkheden van vanggewassen en 
teeltrotaties met het oog op de waterkwaliteitsdoelstellingen van MAP 4

- N-inhoud en vrijstelling van oogstresten -



Bloemkool  Liezele Beitem

Bron: Onderzoek naar het beheer van oogstresten bij vollegrondsgroenten en mogelijkheden van vanggewassen en 
teeltrotaties met het oog op de waterkwaliteitsdoelstellingen van MAP 4

- N-inhoud en vrijstelling van oogstresten -



Witte kool Waarloos Beitem

Bron: Onderzoek naar het beheer van oogstresten bij vollegrondsgroenten en mogelijkheden van vanggewassen en 
teeltrotaties met het oog op de waterkwaliteitsdoelstellingen van MAP 4

- N-inhoud en vrijstelling van oogstresten -



Prei Handzame Selder Staden

Bron: Onderzoek naar het beheer van oogstresten bij vollegrondsgroenten en mogelijkheden van vanggewassen en 
teeltrotaties met het oog op de waterkwaliteitsdoelstellingen van MAP 4

- N-inhoud en vrijstelling van oogstresten -



Afhankelijk van 
Temperatuur
Vocht

Optimale vocht en 15-20°C (zomer)
50 à 100% stikstof mineralisatie  tussen enkele weken – enkele 
maanden (4 à 10 weken)

Indien late najaar of winter → veel tragere omzetting

(Bodem-)bewerkingen 

C/N verhouding

Bron: VLM/MESTBANK/TWOL2006/MB2006/4 

- snelheid van afbraak -



C/N – verhouding

> 25: sterke remming mineralisatie, N opgenomen door 
microbiële biomassa

< 15: snelle mineralisatie en afbraak 

Bron: VLM/MESTBANK/TWOL2006/MB2006/4 

- snelheid van afbraak -



C/N – verhouding bij gewasresten van groenten

Bron: VLM/MESTBANK/TWOL2006/MB2006/4 

- snelheid van afbraak -



Vrijgekomen N beschikbaar voor de volgende teelt?

Afhankelijk snelheid afbreken gewasresten

Afhankelijk wanneer de nieuwe teelt er komt

Afhankelijk van teeltduur volgteelt

- bemesting voor volgteelt -



Bron: N-(eco)², 2004

Gewassen in de zomer geoogst
90% van de stikstof komt voor de winter vrij

N-vrijstelling tijdens de winter na inwerken oogstresten (%)

- tijdstip van inwerken -



Bloemkool: inwerken van oogstresten begin oktober
Minerale N concentratie in de laag 0-120cm (volle lijn)
Nitraatuitspoeling beneden 120cm (streepjeslijn)

Bron: VLM/MESTBANK/TWOL2006/MB2006/4 

- bemesting voor volgteelt -



Invloed voorteelt/oogstresten 
- Pieter-Jan Delbeke -



- Vanggewas wordt groenbemester -



Vanggewas wordt groenbemester

VLAAMSE OVERHEID 16/03/2022 │35

Bron: “Mest- en mineralenkennis voor de praktijk, 
Blad 18 uit de serie Plantaardig, 2005, Wageningen UR” 

• Hoeveel stikstof stelt een groenbemester gemiddeld vrij tijdens het groeiseizoen?
• Vlinderbloemigen: 1 cm = 1,5 kg N/ha
• Grassen:  1 cm = 1 kg N/ha
• Kruisbloemigen: 1 cm = 0,5 kg N/ha

• Inwerken in het najaar is de helft ten opzichte van inwerken voorjaar

Groenbedekkers
Lengte (cm)

N-nalevering bij onderwerken in

Najaar (kg N/ha) Voorjaar (kg N/ha)

Raaigrassen 

(bv. Italiaans raaigras, Engels 

raaigras)

15 10 20

30 15 35

45 25 50

Kruisbloemigen 

(bv. gele mosterd, bladrammenas)

40 10 15

60 15 30

90 25 45

Vlinderbloemigen 

(bv. witte en rode klaver, wikke, 

lupine)

20 15 30

40 30 60

60 45 90



Vanggewas wordt groenbemester

Groenbedekkers
Lengte (cm)

N-nalevering bij onderwerken in

Najaar (kg N/ha) Voorjaar (kg N/ha)

Raaigrassen 

(bv. Italiaans raaigras, Engels 

raaigras)

15 10 20

30 15 35

45 25 50

Kruisbloemigen 

(bv. gele mosterd, bladrammenas)

40 10 15

60 15 30

90 25 45

Vlinderbloemigen 

(bv. witte en rode klaver, wikke, 

lupine)

20 15 30

40 30 60

60 45 90
VLAAMSE OVERHEID 16/03/2022 │36

Rekenvoorbeeld waarde nalevering in kunstmest

Kruisbloemige groenbedekker van 90 cm hoog

Inwerken voor winter = 25 Kg N/ha
Inwerken na de winter = 45 kg N/ha

>> 30 kg N/ha of 110 kg AN/ha uitgespaard!!!



- Bemesting afstemmen op oogstresten voorteelt -



Vorig jaar 4 verschillende velden, dit jaar 1 veld > basisadvies

Voorteelt Voorraad 0-60 Totaal advies 1ste fractie 2de fractie

Vlas-Japanse 
haver/Facelia

20 + 8 = 28 146 146 0

Spinazie-bonen 10 + 20 = 30 177 140 37

Bloemkool 
ingewerkt

23 + 42 = 65 164 140 24

Bloemkool niet 
ingewerkt

30 + 23 = 53 136 136 0

Basisbemesting ingevuld met:
170 kg N/ha uit varkensdrijfmest (102kg wzN/ha)
150 kg AN/ha (40 kg wzN/ha)
800 kg Haspargiet/ha

Bemesting afstemmen op oogstresten 
voorteelt 

- 1 veld 4 verschillende voorgeschiedenissen -



Vorig jaar 4 verschillende velden, dit jaar 1 veld > bijbemestadvies

BELANG BIJBEMEST-ADVIES!!!

Voorteelt Voorjaar (21/3) Na planten (10/6)

Voorraad Advies Voorraad Advies

Vlas-Japanse 
haver/Facelia

20 + 8 = 28 146 168 + 79 = 247 0

Spinazie-bonen 10 + 20 = 30 177 153 + 50 = 203 43

Bloemkool 
ingewerkt

23 + 42 = 65 164 204 + 79 = 283 0

Bloemkool niet 
ingewerkt

30 + 23 = 53 136 267 + 185 = 452* 0

Bemesting afstemmen op oogstresten 
voorteelt 

- 1 veld 4 verschillende voorgeschiedenissen -



Invloed van oogstresten onderschat in advies?

Voorteelt Voorjaar (21/3) Na planten (10/6)
N-res (23/09)Voorraad advie

s
Voorraad advi

es

Vlas-groenbedekker 20 + 8 = 28 146 168 + 79 = 247 0 37+30+24=91

Spinazie-bonen 10 + 20 = 30 177 153 + 50 = 203 43 18+35+36=89

Bloemkool ingewerkt 23 + 42 = 65 164 204 + 79 = 283 0 27+33+45=
105

Bloemkool niet ingewerkt 30 + 23 = 53 136 267 + 185 = 452 0 19+43+47=
109

Bemesting afstemmen op oogstresten 
voorteelt 

- 1 veld 4 verschillende voorgeschiedenissen -

Vorig jaar 4 verschillende velden, dit jaar 1 veld > bijbemestadvies



Voorteelt Voorjaar (21/3)
Uitgespaarde kunstmestVoorraad advies

Vlas-groenbedekker 20 + 8 = 28 146 31 kg N/ha of 115 kg AN/ha

Spinazie-bonen 10 + 20 = 30 177 0

Bloemkool ingewerkt 23 + 42 = 65 164 13 kg N/ha of 50 kg AN/ha

Bloemkool niet ingewerkt 30 + 23 = 53 136 41 kg N/ha of 150 kg AN/ha

Bemesting afstemmen op oogstresten 
voorteelt 

- rekenvoorbeeld verschil in kunstmest -

Perceelspecfieke bemesting = 
besparing van 50 tot 150 kg AN/ha!!!



Bemesting afstemmen op oogstresten 
voorteelt 

- rekenvoorbeeld verschil in kunstmest -

Invloed van de omstandigheden
geen vorst = grotere nalevering voor volgteelt

Veld na de winter…
2021 2022

>> besparing dubbel zo groot dit jaar???



Niet inwerken van oogstresten 
- Pieter-Jan Delbeke -



- Demoveld inwerken oogstresten bloemkool -



Onderzoeken wat het verschil is qua 
nitraat residu bij het inwerken en niet-
werken van bloemkoolresten na de oogst

Demoveld inwerken oogstresten 
bloemkool

- doel -



Het nitraatresidu stijgt bij het inwerken van de oogstresten

Het nitraatresidu daalt wanneer de bloemkolen onaangeroerd 
blijven.

Demoveld inwerken oogstresten 
bloemkool

- stikstofdynamiek -
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Conclusie



Conclusie 

Stem de bemesting af op de stikstoflevering van de 
voorteelt/groenbedekker

Valoriseer de stikstof vrijstelling van de oogstresten

Laat oogstresten verder groeien

En bespaar meststoffen!!!

16/03/2022 49



Zelf deelnemen/meer informatie

▪ Thematische uitwisselingsmomenten
▪ Zelf participeren

Anneline.brouckaert@b3w.vlaanderen.be
Brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be

▪ Meer uitwisselingsmomenten volgen 
https://b3w.vlaanderen.be/actualiteit/kalender

➢ www.b3w.vlaanderen.be
➢ info@b3w.vlaanderen.be

mailto:Anneline.brouckaert@b3w.vlaanderen.be
mailto:Brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be
https://b3w.vlaanderen.be/actualiteit/kalender
http://www.b3w.vlaanderen.be/
mailto:info@b3w.vlaanderen.be


Zelf deelnemen/meer informatie

▪ Focusgroepen tuinbouw
▪ Per regio
▪ 3 bijeenkomsten per jaar
▪ In kleine groep dieper ingaan op bemesting in tuinbouwteelten met 

aandacht voor bodem- en waterkwaliteit

➢ Anneline.brouckaert@b3w.vlaanderen.be
➢ Brecht.catteeuw@b3w.vlaanderen.be

➢ www.b3w.vlaanderen.be
➢ info@b3w.vlaanderen.be

http://www.b3w.vlaanderen.be/
mailto:info@b3w.vlaanderen.be


Volg ons op Facebook



www.b3w.vlaanderen.be

Vragen?


