
Met Reinout het land op     18 maart, door  Feiko van der Veen

“Er is nu nog bijna geen bodemleven. Maar vorig jaar zoemden hier wel allerlei insecten tussen 
de bloeiende groenbemesters,” zegt onze boer Reinout. Hij neemt fotograaf René Blom en mij 
vandaag, vrijdag 18 maart, mee ons land op. Hij laat zien waar hij nu mee bezig is. We staan op 
de akker voor de vroege teelt. Hier heeft tientallen jaren alleen gangbare mais gestaan in ver-
der kale grond. De overgang naar een rijk bodemleven gaat wel een paar jaar duren. Om het 
bodemleven op gang te brengen zijn plantenresten nodig. “Hier is ook compost overheen ge-

daan. Vervolgens heb ik de groenbemester en com-
post met een ecoploeg 12 cm de grond in gewerkt.” 
Bacteriën en schimmels gaan de plantenresten ver-
teren. Daarna dienen zij weer als voedsel voor tal 
van kleine beestjes. Zoals wormen, mieren, vliegen, 
spinnen en kever-
tjes. Reinout laat 
wat aarde door zijn 
handen glijden. 
“Kijk hier, toch al 
een paar kleine 
zwarte torretjes.” 

We staan inmiddels bij de plantjes die deze week met be-
hulp van het Team Boerenhulp met de hand in de grond 
gezet zijn. Dat was nodig omdat de plantmachine pas in april 
komt. Er waren zoveel aanmeldingen dat de klus gisteren al 
geklaard was, na vier dagen. De vrijwilligers voor vandaag 
konden afgezegd worden. Eerst komen we bij de kruiden. 
Gladde peterselie, krulpeterselie en  bieslook. Het ziet er nu 
al lekker uit.
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Verderop staat lente-ui, ook wel stengel-ui genoemd. Er ligt 
een enorm, doorzichtig, wit doek overheen. “Zo blijft het 
daaronder warmer en groeien de plantjes sneller, vertelt 
Reinout. Maar de vogels en hazen op ons land kunnen er niet 
bijkomen. Maar gaat regenwater gewoon er gewoon door-
heen.

Het grootste stuk bewerkte akker is voor drie soorten aard-
appels: een vroeg ras, 
een middelras en een 
ras dat laat geoogst kan 
worden. Ze staan nu nog 
op langgerekte, lage 
ruggen. Reinout licht toe 
waarom. “Deze aardap-
peltjes, het vroege ras, 
gaan stengel vormen.” 

“Daarna hogen we de ruggen op. De nieuwe aardappels 
groeien dan onderin de rug. Door met ruggen te wer-
ken, warmt de grond meer op. Ik hoop maar dat er geen 
nachtvorst meer komt, want dat kost dan een deel van de 
opbrengst.” Langs de akker is een strook vrij gehouden. Daar kunnen later bloemen ingezaaid 
worden. 

Alhoewel herstel van het bodemleven jaren 
gaat vergen, kunnen we ondertussen wel 
gewoon al gewassen verbouwen en oog-
sten. Als er een tekort aan voedingsstoffen in 
de grond zit, kan Reinout er suikermelasse, 
een afvalproduct bij het maken van suiker 
uit suikerbieten, op strooien. De voedings-
stoffen daaruit komen direct beschikbaar 
voor de planten. Het land zal voorlopig nog 
wel eerder extreem nat of extreem droog 
zijn dan bij een helemaal gezonde bodem. 
Of extreem kaal, of juist helemaal onder het 
onkruid. 

“Nu hebben we een flink stuk moeten ploegen, omdat we al zo snel mogelijk wat willen kunnen 
oogsten. Volgend jaar wil ik zorgen dat de grond zolang mogelijk bedekt blijft. Dan gaan we 
telkens kleine stukken bewerken.” Bedekt land levert voer en beschutting op voor vogels. Als 
voorbode van hoe het allemaal kan worden horen we al een veldleeuwerik zingen boven ons 
land. Misschien gaat die hier dan wel broeden…
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Filmpje over de nieuwe 
mulchmachine (2,5 min).

(klikken op vierkant)




