
• De regeling kleine Praktijknetwerken is ingevoerd om: 
• De kennis van het opstellen van een onderzoeksplan, 

• De kennis van het uitvoeren van praktijkonderzoek in eigen beheer, 

• De kennis van de methodieken voor de analyse van de uitkomsten, 

• Bij de in de praktijk werkzame landbouwbedrijven te verhogen door deelname 
aan gezamenlijke projecten, en om: 
• Zowel de opgedane ervaring als de gezamenlijk bereikte resultaten te delen in een 

openbaar forum, als een oefening in het vormen van een “innovatie gemeenschap op 
regionale schaal”. 

• Daarbij is er behalve een landelijk deel van de regeling en budget ook een 
specifiek aan het landbouwgebied “de veenkoloniën” gekoppeld budget met 
bijbehorende organisatie. 
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• De regeling kleine Praktijknetwerken heeft daarom de verplichting aan de 
subsidie ontvangende deelnemers opgelegd om: 

• De uitkomsten van het onderzoek openbaar te maken, 

• De uitkomsten van het onderzoek op zoveel mogelijk manieren ter beschikking 
te stellen aan een zo breed mogelijk publiek van direct en indirect bij de 
bedrijfstak (die een erkende Top Sector van de Nederlandse Economie is) 
betrokken personen, instellingen, bedrijven en organisaties. 

• Presentatie binnen het forum van de zelfgeorganiseerde “studie clubs” in de 
Nederlandse land en tuinbouw (inbegrepen de veeteelt – w.o. de 
melkveehouderij) hoort vanzelfsprekend bij deze taakstelling. 
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• Studie Club Veehouders Boijl 

• Spreker: Dr. D. van Velzen, Projectbegeleider 

• Achtergrond van het project “Koolzaad als derde gewas”: 
• Een derde wisselgewas invoeren met een eigen teeltjaar / seizoen verlaagt de (gras) 

opbrengsten van het beschikbare bouwland en heeft consequenties voor het verwerken 
van drijfmest op eigen land, 

• Een derde wisselgewas met bodem verbeterende eigenschappen is nochtans een vereiste 
geworden. 

• Vraag en doelstelling van het project: 
• Kan strokenteelt van koolzaad met een extrakorte teeltduur, door gebruik van inzaaistroken 

in het gewas vroeg in het voorjaar, gebruikt worden om (het grootste deel van) het 
grasteeltjaar / seizoen te “redden”? 
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• Vraag en doelstelling van het project: 
• Kan strokenteelt van koolzaad met een extrakorte teeltduur, door gebruik van inzaaistroken 

in het gewas vroeg in het voorjaar, gebruikt worden om (het grootste deel van) het 
grasteeltjaar / seizoen te “redden”? 

• Opstelling van een onderzoeksplan: 
• Onderzoek naar de opbrengst van het koolzaadtelen 

• Onderzoek naar het effect van het aan laten sluiten van de teelt van mais op de 
maisopbrengst bij planten van een specifieke maissoort. 

• Zaaien en oogsten in kleine proefvelden met stroken van 50 x 0,5 meter waarin 2 rijen 
willekeurig gekozen rijen gezaaid plantgoed op 25 cm van elkaar en op zaaiafstand van 37 
cm aangewezen zijn als meetvelden voor het onderzoek 
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Stroken fraisen: 
In de grasmat worden parallel een aantal smalle stroken 
opengefraisd waarin gezaaid wordt. De oppervlakkige grasmat 
daartussen word gedevitaliseerd met heet water. 
  
In de smalle stroken wordt koolzaad gezaaid. 
 
In alle stroken van de proef zijn op meerdere diepten 
grondmonsters genomen ter bepaling van de zuurtegraad, het 
organische stof gehalte en het vrij en gebonden kalium, totaal 
nitraat en fosfaat. 
Deze grondmonsterproeven zullen een aantal malen herhaald 
worden door het onderzoek heen. 
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Het koolzaad wordt per rij aangevoerd vanuit eigen mini-
doseergoten en zo kan gecontroleerd worden of alle 
proefstroken precies evenveel zaden ontvangen hebben. 
De zaai inrichting is verder volgens de bestaande mogelijkheden 
uitgevoerd. 
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In de gefraisde stroken wordt daarna de voor in 1 bedrijfsgang 
ook bemest en gesloten. 
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In de komende periode zal het zaad gaan kiemen. 
 
Binnen de proeven zullen van het kiemende zaad 2 x een 
monster worden genomen in het vroege voorjaar om de 
ontwikkeling van de jonge planten te volgen vanaf het vroegst 
mogelijke moment. 
De kiemen zullen onderzocht worden op gewicht, vast stof 
gehalte en op het totale eiwit dat in de kiem aanweizg en 
gevormd is. 
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Het jonge gewas komt tegelijkertijd op met het zich 
herstellende gras 
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Ook van de groeiende planten wordt meerdere 
malen in het seizoen een monster genomen om 
de groei en de kwaliteit van de planten in een 
getal of meerdere getallen uit te kunnen 
drukken. 
Hierdoor krijg je, meerdere malen tijdens de 
teelt waarden om het effect van de 
behandelingen te vergelijken met de 
conventionele teelt op hetzelfde veld.  
Daarmee krijg je andere getallen als alleen het 
tonnage / hectare geoogst zaadgewicht als een 
meetgetal om mee te vergelijken 



Koolzaad als derde gewas, biodiesel en krachtvoer bron 
Project in de Regeling Kleine Praktijknetwerken,   
Hoofdaanvrager: Maatschap W. Kastelein, R.B. Kastelein-de Jong, Medeaanvrager: Maatschap M.C.A., G.G.L. Luijten en G.P. Luijten-Daris 

 

 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 
In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet 
aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.  

Tussen de rijen opkomend gewas zie 
je het gras zich al vroeg herstellen. 
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Binnen enkele weken is de grasmat 
duidelijk terug aan het komen. Het is de 
bedoeling dat het gras goed uitgroeit 
maar dat daarbij toch de teeltplanten 
(het koolzaad) boven het gras uit groeit 
en te zijner tijd geoogst kan worden. 
Na de oogst zal dan, het inmiddels ook in 
de breedte herstelde gras normaal 
bewerkt en met slechts een beperkte 
vertraging gemaaid kunnen worden met 
een goede opbrengst. 
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Bij de uitgroei van het gewas komt dit 
hoog boven het eveneens 
uitgroeiende gras uit en kan na het 
afrijpen op voldoende hoogte 
gemaaid worden om het 
onderliggende gras niet te 
beschadigen. 
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Bij de eerdere proeven is uiteindelijk een 
goed gewas met een goede zaadzetting 
geoogst. De opbrengsten deden daarbij 
niet voor die van de volle grond teelt 
onder. 
Het is dus nu de vraag of specifiek smalle 
stroken, steeds onderbroken door een 
bredere strook gras met een vergelijkbare 
of hogere opbrengst komen en of daarbij 
de in de zomer opvolgende grasoogsten 
niet sterk dalen. 



• Studie Club Veehouders Boijl 

• Spreker: Dr. D. van Velzen, Projectbegeleider 

• Onderwerp: tussenrapportage Project 

• Periode verslag: 
• Taak 1, ontwerp en uitvoering proefakker bemonsteringen, 1-08 tm 18-08 2013 

• Taak 2, inrichten proefakkers, 18-08 tm 20-09 2013 

• Taak 3, Uitvoeren proefakkerbemonsteringen, 1 tm 30 oktober 2013 

• Taak 4, Evaluatie analyses proefakkerbemonsteringen, 1 tm 15 november 2013 

• Taak 5, bespreking uitvoering hiervan: 2e reeks proefakkerbemonsteringen in de periode 16 
november 2013 tm 31 maart 2014 
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• Periode verslag: 

• Taak 1, ontwerp en uitvoering proefakker bemonsteringen, 1-08 tm 18-08 2013 

• Om dit deel van het onderzoek goed uit te voeren bleken slechts 3 bijeenkomsten 
voldoende. 

• Hier is beslist in gezamenlijk overleg: 
• Hoe we de grond en proefpercelen zouden plaatsen. De kennis van de deelnemers over hun eigen 

grondpercelen was daarbij van groot belang om de kwaliteit van de proefvelden over de volle lengte 
hetzelfde te krijgen en om de proefvelden onderling goed vergelijkbaar te laten zijn. 

• Daarnaast is besloten over de keuze van de soorten en over de leveranciers van de in te kopen 
zaden 

• De zaaidatum werd voorlopig gekozen en met het loonwerkbedrijf dat het fraisen verzorgen is 
kennis gemaakt en zijn afspraken gemaakt over de toegang tot de percelen en het samenwerken. 

• Er is ook, specifiek op verzoek van de deelnemers, speciaal als toevoeging aan het werkplan, een 
apart veld ingezaaid waarbij mais en koolzaad door elkaar heen gezaaid zijn om te zien of deze later 
toch afzonderlijk geoogst konden worden en hoe moeilijk dat zou zijn. 
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• Periode verslag:  
• Taak 2, inrichten proefakkers, en inzaaien, 18-08 tm 20-09 2013 
• Hierbij: 

• Zijn de proefstroken koolzaad gefraisd en ingezaaid. 
• In de ½ van de stroken is het koolzaad ingezaaid om na de oogst opgevolgd te worden door de laat 

gezaaide zomermais. 
• In de helft van de stroken wordt geen koolzaad ingezaaid zodat de mais het volgend jaar op de 

normaal gekozen dag ingezaaid kan worden in grond die even lang als die van de koolzaadvelden 
open gelegen heeft. 

• Verder is er een aparte strook ingezaaid met zowel koolzaad als een wintermais. 
• Over de volle lengte zijn in alle stroken grondmonsters genomen met 5 meter tussenruimte over de 

volle lengte in het midden van de strook om een bodem “profiel” te verkrijgen van de proefstroken. 
Gemeten is het gehalte organische stof, de zuurgraad en de gehaltes aan vrije mineralen. Hierbij 
bleken de stroken onderling niet van elkaar te verschillen en in de lengte richting slechts een paar 
procenten te variëren in met name organische stof gehalte. Daarbij was aan een (minimaal) hoger 
gehalte aan organische stof een even minimale verhoging mineralen meetbaar. De grootte van de 
verschillen is niet zodanig dat enig effect op de teeltopbrengsten en de groeisnelheid  van het 
gewas verwacht worden. 
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• Periode verslag: 
• Taak 3, Uitvoeren proefakkerbemonsteringen, 1 tm 30 oktober 2013 

• Hierbij is uit alle ingezaaide proefstroken, op 4 locaties per proefstrook (10, 20,30,40 meter lengte) 
en in beide zaairijen een stuk van 20 cm uitgegraven om de kiemende zaden te bemonsteren. 

• Dit is gedaan in de koolzaad stroken maar ook in de gemengd koolzaad / mais stroken. 

• De zaden zijn daarbij teruggevonden en in gesloten reageerbuizen verzonden naar het laboratorium 
in Utrecht. 

• Tevens zijn grondmonsters herhaald op dezelfde plaatsen. 

• De uitkomsten van het werk en de onderzoeken waren: 
• De grondsamenstelling is vergeleken bij de vorige analyse niet veranderd. De variatie tussen de monsters 

onderling is wat aan de hoge kant voor het aantal monsters. Dit zal dus de volgende keer opgehoogd worden.  

• Per koolzaadsoort zijn per proefstrook (uit 8 monsters, 12 zaden teruggevonden. Deze zijn gemiddeld 5,4% in 
gewicht toegenomen t.o.v het gemiddelde zaaigewicht (droge zaden). Hierbij was nogal wat variatie: van 3,9 
tot 9,1 %. Ook hier zal een groter aantal zadenmonsters genomen worden bij de volgende bemonsteringen. Er 
was nog geen enkel teken van kieming (als verwacht). Er waren ook geen zaden verloren gegaan of duidelijk 
niet meer levensvatbaar (schimmel). 
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• Periode verslag: 

• Taak 4, Evaluatie analyses proefakkerbemonsteringen, 1 tm 15 november 2013 

• Hierbij: 
• De bevindingen en de rapportages uit taak 3 zijn binnen de projectgroep besproken in een 

tweede gezamenlijk projectoverleg. 

• Na overleg is gezamenlijk besloten het aantal proefmonsters per strook voor de volgende 
monitoring waarnemingen op te hogen. De belangrijkste reden hiervoor is dat afwijkingen 
(zaadverlies, ziekten en slechte of verstoorde ontwikkeling aan het begin slechts in lage 
frequentie op zullen treden. Om die ontwikkeling toch vroeg te herkennen is het nodig om 
> 100 kiemen per proefstrook per bemonstering te beoordelen. Hiervoor is het 
bemonsteringsplan aangepast.  

• Het aantal bodemmonsters zal niet verhoogd worden. 
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• Samenvatting en conclusies uit het project tot op heden: 
• Kan strokenteelt van koolzaad met een extrakorte teeltduur, door gebruik van inzaaistroken 

in het gewas vroeg in het voorjaar, gebruikt worden om (het grootste deel van) het 
grasteeltjaar / seizoen te “redden”? 

• Bevindingen: 
• Het onderzoek behoeft ook bij volgen van ontwikkeling van de gezaaide koolzaad monsters, 

geen aanpassing behalve dan de verhoging van de dichtheid van de (het aantal van de) 
monsters per strook. 

• De percelen en de stroken zijn goed gekozen, er zijn geen onderlinge verschillen die de 
uitkomsten van de proef zullen gaan verstoren. 

• De zaadontwikkeling is volgens verwachting, er zijn nog geen uitvallers gevonden, en dat is 
identiek zo in de vergelijkings – niet stroken veldbeplanting naast de stroken. 
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• Het onderzoek zal verder uitgevoerd worden, het volgende verslag in deze vorm 
is te verwachten in juni-juli van dit jaar en aan het einde van het project. 

 

• We hopen dan weer op uw aandacht en hopen U dan volledig te kunnen 
informeren over de uitkomsten. 

 

• Mede namens de deelnemers, hartelijk bedankt voor uw aandacht. 

 

• D. van Velzen 
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