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Boomkweker Smarius: 
‘Goede zorg voor de bodem 
levert weerbare bomen op’
Groenbemesting in de boomkwekerij blijkt prima alternatief voor traditionele 
bemesting

Groenbemesting is het telen van planten op een stuk grond om deze vervolgens onder te ploegen of te mulchen. De bodem wordt er beter van en 

bepaalde groenbemesters zorgen voor een vermindering van het aantal aaltjes. ‘Met de veranderende bemestingsnormen worden groenbemesters 

alleen maar belangrijker’, aldus boomkweker Robert Smarius, werkzaam bij Boomkwekerij M. van den Oever.
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Er zijn meerdere voordelen aan het telen van 
groenbemesters: het percentage organische stof 
en het stikstofgehalte in de bodem worden hoger. 
Andere redenen zijn dat groenbemesters kunnen 
optreden als vanggewassen voor de opvang van 
meststoffen, dat ze kunnen helpen de bodemstruc-
tuur te verbeteren, de bodem kunnen versterken 
tegen aaltjes, bodemerosie kunnen tegengaan en 

soms ongewenste gewassen zoals onkruid helpen 
onderdrukken. 

Paden met gras
Fruitboomtelers doen het al sinds jaar en dag, 
maar er is een trend zichtbaar in de boomkwekerij 
om de paden tussen de boomrijen met raaigras 
in te zaaien tegen onkruid. Martien Mantje, direc-

teur van Boomkwekerij Udenhout: ‘We maaien 
het gras en leggen het afgemaaide gras over de 
rijen. Daarmee leggen we een mulchlaag onder de 
bomen die het onkruid verstikt, zodat we minder 
hoeven te bespuiten.’
Niet tussen alle rijen wordt gras ingezaaid, omdat 
men rekening houdt met vochtconcurrentie. ‘In het 
eerste jaar kiemen vooral de wortels van de spillen. 
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Dan is vochtconcurrentie niet handig. Maar vanaf 
het tweede jaar ontwikkelt vooral de kroon van de 
bomen zich. Dan vormt vochtconcurrentie geen 
probleem meer’, legt Mantje uit. 

Afrikaantjes: organischestofgehalte verhogen 
en aaltjes verminderen
Boomkwekerij Udenhout zaait daarnaast onder 
meer afrikaantjes in de tussenteelt voor een hoger 
organischestofgehalte en tegen aaltjes. ‘Voordat 
we dat doen, graven we altijd een proefsleuf om 
te zien wat er nog aan teeltgrond aanwezig is. Op 
basis daarvan bepalen we wat de bodem aan toe-
voegingen nodig heeft. Groenbemesting, voor een 
hoger organischestofgehalte, kan een onderdeel 
van dat toevoegingenpakket zijn. Als je een hoger 
organischestofgehalte hebt, wordt de bodem beter 
begaanbaar en verbetert de waterhuishouding. 
Ook neemt de bodembiologie toe, waardoor 
mineralen beter vrijkomen in de bodem. Verder 
weren de wortelsappen van afrikaantjes aaltjes in 
de bodem.’

Rendement
Hendrik Nagelhoud van DLF plaatst een kant-
tekening bij het gebruik van de populairste 
groenbemesters, afrikaantjes en soedangras. Hij 
noemt Japanse haver als een zeer goed alternatief.  
‘Zowel afrikaantjes als Japanse haver verhogen het 
organischestofgehalte en verminderen de hoe-
veelheid wortellesieaaltjes. Afrikaantjes zijn wat 
lastiger te verzaaien. En wat soedangras betreft: 
er is meer tijd voor nodig voordat het aanslaat; 
soedangras heeft namelijk een bodemtemperatuur 
van minimaal 15 graden Celsius nodig om op gang 
te komen. Deze groenbemester kan het beste wor-
den ingezaaid in mei of juni. Japanse haver slaat 
vrijwel altijd aan, zelfs bij najaarszaai. Het wortelt 
diep, hier en daar zelfs tot een meter diep. Ook kan 
Japanse haver al worden ingezaaid bij lagere tem-
peraturen, in augustus of september. Nieuw is het 
ras Vitalli; dit scoort in officiële proeven zelfs hoger 
als het gaat om aaltjesvermindering.’

Vanggewas
Groenbemesters kunnen ook dienen als ‘vang-
gewas’. Mantje: ‘Door de groenbemester te zaaien 
op bemeste grond, bind je de mineralen aan de 
groenbemester, waardoor er minder uitspoeling is 
van mobiele mineralen. Hierdoor blijven de mine-
ralen beschikbaar voor de productie van bomen 
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Gras tussen de rijen. Bron: Boomkwekerij Udenhout

Afrikaantjes in de tussenteelt voor een hoger organischestofgehalte en tegen aaltjes. 

Bron: Boomkwekerij Udenhout

Complexe mengsels vergroten de biodiversiteit.

Martien Mantje, directeur Boomkwekerij Udenhout

Bloemmengsels tegen natuurlijke vijanden. Bron: Boomkwekerij M. van den Oever.
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wanneer het vanggewas ingewerkt wordt. De 
bomen kunnen daardoor gebruikmaken van mine-
ralen die langzaam uit het vanggewas vrijkomen. 
Dit heeft zowel voordelen voor de beschikbaarheid 
van de mineralen voor de productie als voor de 
kwaliteit van het grondwater.’

Niet te diep ploegen
Er bestaan verschillende theorieën over wat de 
juiste diepte is van grondbewerkingen. ‘Het is de 

kunst om niet meer dan de bovenste 30 centimeter 
om te zetten, dus alleen de productielaag. Dat 
geldt ook wanneer je de grond bewerkt na het 
klepelen van de groenbemester. Wij planten voor 
het grootste deel met de plantmachine. De spitma-
chine maakt dan de grond al los. We zorgen daarbij 
dat we de bodem niet te diep, maar ook niet te 
ondiep losmaken.’

Vitaliteit van onder en van boven

Het resultaat van het inzaaien van gras en van 
groenbemesting is dat Boomkwekerij Udenhout 
minder chemie hoeft toe te passen. Er groeit 
namelijk minder onkruid onder de bomen, maar 
de bomen zijn ook vitaler en dus weerbaarder 
tegen ziekten en plagen. Compostthee heeft een 
goede wisselwerking met groenbemesting voor 
het bereiken van optimale plantvitaliteit. Mantje: 
‘Compostthee wordt samen met kleine bemes-
tingtoevoegingen zoals magnesium op het blad 
gespoten. Het zorgt voor een goede vitaliteit 
boven de grond. De groenbemesting zorgt voor 
vitaliteit ondergronds. Maar ook de aanplant van 
vlinderbloemigen ondersteunt indirect de plant-
vitaliteit: ze zorgen voor natuurlijke vijanden van 
schadelijke insecten.’

Zuinigheid op de bodem als way of life
Voor de chef kwekerij bij M. van den Oever, Robert 
Smarius, vormt groenbemesting allang geen trend 
meer. Hij is er al zo’n acht jaar mee bezig, om zijn 
bodem op een duurzame manier te optimaliseren. 
‘Groenbemesting is helemaal niet nieuw; de akker-
bouw werkt er al veel langer mee dan de boom-
kwekerijsector. Ook wij zijn hier op de oudste grote 
boomkwekerij van Nederland acht jaar geleden al 
de weg ingeslagen om zuinig te zijn op de bodem.’

Japanse haver
Smarius zaait vooral de paden in met gras om de 
stevigheid ervan te behouden en erosie tegen te 
gaan. Wanneer er op een perceel blokken leeg 
komen te staan, zaait hij op de open stukken bloe-
menmengsels. Op percelen die in rust zijn, zaait 
hij afrikanen en Japanse haver. ‘Japanse haver pro-
duceert veel organische stof en is bovendien geen 
waardplant voor de wortellesieaaltjes in de grond’, 

In het seizoen 2014-2015 en in het seizoen 
2016 tot nu toe heeft Stefan Even tweemaal 
een demo-onderzoek uitgevoerd naar duur-
zame onkruidbestrijding in het kader van een 
koepelproject in de boomkwekerij. Onder meer 
DSV Zaden leverde hiervoor. ‘Dat gebeurde met 
grasmengsels tussen de rijen in de teelt van 
stamrozen’, vertelt Even. ‘Het is van belang dat 
er niet te veel concurrentie tussen het gras en 
het gewas ontstaat en ook dat men niet te veel 
hoeft te maaien. DSV Zaden heeft drie graszaad-
mengsels aangeleverd: een laanbomenmengsel, 
een Silhouette-mengsel en een Maaiminder-
mengsel. We hebben gekeken hoe snel het gras 
dichtgroeit en hoeveel concurrentie er is met de 
stamrozen.’ ‘We hebben de demo opgezet door 
breed te zaaien tussen rijen stamrozen die 1,20 
meter uit elkaar staan. Van elk mengsel zaaiden 
we een baan van 0,60 meter in en één van 0,80 
tot 1,00 meter. We keken of er een verschillend 
effect is op de water- en voedingsconcurrentie 
bij verschillende baanbreedtes. In het seizoen 
2014-2015 zagen we in het tweede jaar bij de 
stamrozen een klein verschil in de grootte van 
de kroonontwikkeling. Maar dat betrof een 
optisch verschil, dat geen verminderde prijs 
voor de plant als resultaat had. In de tweede 
demo, in het seizoen 2016-2017, zien we nog 
geen verschil, maar wellicht komt dat in de loop 
van dit jaar wel.’ ‘Het voordeel van het inzaaien 
van gras is dat je minder herbiciden hoeft te 
gebruiken. De demo’s laten zien dat voor een 

perceel (ofte-
wel ‘grasrij’) 
dat voor 60 
tot 70 procent 
is ingezaaid 
met gras, nog 
slechts 30-40 
procent van 
de gangbare 
hoeveelheid 
herbiciden 
nodig is. Alleen 
aan weerszij-
den van de 
plantenrij, 
daar waar 
geen gras 
groeit, moet men herbicide spuiten.’  In de teelt 
van bijvoorbeeld laanbomen zorgt gras ervoor 
dat de bodem minder snel ingespoord wordt 
wanneer er zware rooimachines of karren met 
bomen overheen rijden.
‘In de laanbomenteelt is de diktemaat van de 
bomen bepalend. Daarom raden we aan ervoor 
te zorgen dat vooral de spillen, die worden 
opgekweekt als plantgoed, niet te veel lijden 
onder de concurrentie met het gras. Kies hier 
een niet te snel groeiende grassoort, zoals, 
Silhouette of een Maaiminder-mengsel. In de 
teelt van opzetters is over het algemeen veel 
minder concurrentie met het gras en raden we 
het laanbomenmengsel aan.’

Stefan Even, adviseur vollegronds-

sierteelt en laanbomenteelt bij Advies 
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Jos Groot Koerkamp, commercieel manager Limagrain Robert Smarius, chef kwekerij Boomkwekerij M. van den Oever Marc Ossenblok, Boomkwekerij Ossenblok
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zegt Jos Groot Koerkamp, commercieel manager 
bij Limagrain. ‘Ook concurreert Japanse haver goed 
met onkruiden die zorgen dat potentiële wortelle-
sieaaltjes zich vermenigvuldigen.’ Smarius kan dat 
vanuit de praktijk bevestigen: ‘Ik heb het percen-
tage aaltjes met 80 tot 90 procent teruggedrongen 
met Japanse haver. Afrikanen doen dit voor bijna 
100 procent. Een ander voordeel van groenbe-
mesting en bloemenmengsels is dat het een leuk 
gezicht vormt voor de omgeving.’
Helemaal zonder gewasbeschermingsmiddelen 
kan de boomkweker nog niet. Smarius: ‘We spuiten 
nog wel, maar dan beperkt en alleen indien nodig. 
Vooral bij onkruidbestrijding valt er bijna niet aan 
te ontkomen. Tussen de bomen in de rijen is het 
lastig om mechanische onkruidbestrijding toe te 
passen.’

Minder concurrentie tussen gras en boom
DLF merkt dat de laanbomenteelt voor de gras-
banen tussen de rijen en op de paden regelmatig 
vraagt naar de combinatie Microclover en het gras-
mengsel Slowmaster of Lawnmaster. ‘Microclover 
is minder agressief dan de gewone gangbare 
klaversoorten en zorgt in combinatie met het 
grasmengsel voor binding van stikstof uit de lucht. 
De stikstof komt vervolgens beschikbaar voor de 
grasplant. Hierdoor maakt de grasplant minder 
aanspraak op de mineralen, die primair naar de 
boom dienen te gaan. De stikstofaanvoer maakt de 
mat sterk en dicht, waardoor onkruid weinig kans 
krijgt.’

Complexer bodemleven
Het in de boomteelt nieuw ontwikkelde mengsel 
Vital Complex is volgens Nagelhoud in trek als 
groenbemester in de tussenteelt, omdat deze com-
plexe groenbemester zorgt voor een verhoging 
van het organischestofgehalte en de biodiversiteit. 
‘Deze groenbemester zorgt voor een uitgebreid 
bodemleven. Je kunt hem niet toepassen als 
je problemen hebt met aaltjes, maar dat geldt 
eigenlijk voor elk complex mengsel. De lupine, 
Alexandrijnse klaver en wikke in Vital Complex 
zijn vlinderbloemigen die luchtstikstof binden. 
Ze bloeien rijk en trekken insecten en bijen aan. 
Gingellikruid, bladraap, Japanse haver en lupine 
zijn diepe wortelaars – soms tot wel een meter 
diep – en doorbreken daarmee eventuele verdich-
ting van de bodem. Japanse haver is een supercon-
current van onkruid en vermindert het percentage 
wortellesieaaltjes in de bodem. Gingellikruid 
bevordert onder meer goede bodemschimmels 
en komt snel op. Facelia, tot slot, is een typische 
bijenplant.’

Werkproces
Smarius vertelt hoe hij bij M. van den Oever te 
werk gaat met groenbemesting: ‘Nadat een perceel 
leeggerooid is, rijden we eerst 50 ton stalmest per 
hectare uit. Daarna ploegen we de bodem om tot 
een diepte van 20 tot 25 centimeter en woelen 
we hem om tot een diepte van ongeveer 40 cen-
timeter. Dat doen we ook voor het doorbreken 
van eventuele storende lagen en verdichting, die 
veroorzaakt worden door de zware rooimachines. 
Daarna zaaien we de groenbemesters, de afrikanen 
en de Japanse haver in. Die laten we een heel sei-
zoen staan. In het voorjaar, na de winter, laten we 
de grondbemesting in elkaar zakken. Vaak is deze 
bevroren in de winter. Daarna klepelen we alles af. 
Alleen de stoppels van de groenbemesters blijven 
staan. Hieroverheen strooien we compost op maat. 
Omdat stalmest er een jaar over doet om te verte-
ren en compost direct en volwaardig opneembaar 
is, komen ze tegelijk vrij voor de bodem en verster-
ken ze elkaar bij het optimaliseren van de bodem. 
Daarna ploegen we de toplaag met een ecoploeg 
om tot een diepte van 8 tot 10 centimeter, en dan 
is de grond klaar om weer te worden beplant. Deze 
ondiepe bewerking is nodig om het bodemleven 
in de toplaag te houden.’

Investering
Smarius heeft zich in de afgelopen jaren aange-
wend om de bodem minutieus te volgen. ‘In de 
beginjaren moet men investeren in groenbemes-
ting en compost (van houtige gewassen) op maat. 
Een goede bodem wordt langzaam opgebouwd, 
maar daarna betaalt het zich uit. Uit bodemmon-
sters van percelen uit 2014 kwam naar voren dat 
er nog voldoende nutriënten aanwezig waren. Ik 
hoefde ze bijna niet aan te vullen. Een bijkomend 
voordeel is dat organische stof koolstof bindt, 
waardoor deze niet in de lucht verdwijnt.’

Blinkende bladeren
Smarius onderstreept Mantjes opmerking over 
de toename van vitaliteit door de combinatie van 
groenbemesting, compost en compostthee. ‘Je ziet 
dat bomenbladeren blinken en dat de groei van de 
bomen goed is. Vroeger greep men snel naar grote 
hoeveelheden NPK. Die tijd is allang voorbij. Het is 
volslagen achterhaald om te denken dat het ‘opja-
gen’ van bomen belangrijker is dan het weerbaar 
maken door de magnesium-calciumverhouding in 
de bodem. Met veel stikstof groeien de bomen al 
snel tot in de hemel, maar ze worden ook zwakker! 
Dat betekent meer uitval door vandalisme en door 
de slechte bodems in de stad. Natuurlijk kunnen 
we commercie niet vergelijken met bomen in het 
bos, maar het is wel de taak van boomkwekerijen 

om sterke, weerbare bomen af te leveren.’

Brabantse zandgrond
Boomkweker Marc Ossenblok in Zegge zaait sinds 
vier jaar ook Japanse haver om het organischestof-
gehalte in zijn West-Brabantse zandgrond op peil 
te houden. Hij doet aan driejarige teelt, waarna het 
perceel een jaar leegstaat. In dat jaar is de bodem 
bedekt met Japanse haver. ‘We passen elk jaar 
groenbemesting toe op 2,5 tot 3 hectare. Eind juli 
zaaien we de Japanse haver. In een mooie augus-
tusmaand reikt die, inclusief pluim, tot rond de 
1,00 à 1,20 meter. In december of januari hakselen 
we de Japanse haver. In het voorjaar, na het frezen 
en ploegen, heeft de grond bijna een jaar tot rust 
kunnen komen en is deze weer luchtig door de 
intensieve beworteling. Dat is een goede startsitu-
atie voor een nieuwe teelt coniferen of heesters.’ 
Ossenblok heeft een aantal jaren geëxperimen-
teerd, voordat hij ontdekte dat Japanse haver het 
beste groenbemestingsalternatief was. ‘Ik heb 
afrikaantjes en soedangras uitgeprobeerd. Maar 
Japanse haver zorgt voor de grootste toename van 
het organischestofgehalte. Wel heb je bij Japanse 
haver soms last van vogels die het zaad oppikken, 
maar deze beplanting slaat altijd aan. Als de plant-
jes eenmaal een centimeter of 4 groot zijn, trek-
ken ze enorm snel door, ook op nattere plekken 
na forse regenbuien. Hierdoor krijgen onkruiden 
weinig kans.’
Ossenblok past ook gras toe op de rijpaden en met 
bloemenmengsels beheert hij de ‘randen’: de bui-
tenste 2,5 à 3 meter van een veld. ‘We spuiten niet 
in de randen en maaien er een paar keer per jaar. 
De bloemenmengsels en het natuurlijke gras dat 
we daar laten ontstaan, trekken bijen en natuur-
lijke vijanden aan.’

Toekomst
Groenbemesting heeft wat hem betreft zeker 
de toekomst: ‘Met de teruglopende bemestings-
normen worden groenbemesters alleen maar 
belangrijker.’ Mantje is het roerend met hem eens: 
‘Het vormt een goede aanvulling in de teelt. De 
toepassing van organische stoffen wordt inder-
daad steeds betrekkelijker. Belangrijk is te beseffen 
dat plantbemesting een onderdeel vormt van een 
totaalstrategie voor een goede bodem: een goede 
tussenteelt, voldoende rust, het verschaffen van 
capillair vermogen in de bodem, het streven naar 
een dikke toplaag en niet te veel keren en opho-
gen van de bodem.’
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