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Uitdagingen akkerbouw

•Fossiel energieverbruik
•Gebruik van andere eindige grondstoffen
•Voorkomen van emissies naar de omgeving
•Bodemverdichting
•Enorm gestegen waterverbruik
•Kunnen we natuurvriendelijker worden?
•Kan het inkomen dan nog op peil blijven?

Doelen Akker van de Toekomst
ultieme vorm van kringlooplandbouw die natuurinclusief is

• Praktisch uitgewerkt met herkenbare doelen
• Inzet chemie: 90% naar beneden
• Inzet (fossiele) energie: >40% eraf
• Inzet kunstmest: naar nul; op max. 30 kg N/ha/jr na
• Inzet water: 80% eraf
• Voldoet aan maatlat natuurinclusiviteit
• Residuvrij en emissievrij
• Kostprijs mag max 10% stijgen (streven is: op zelfde peil blijven)

Middelen en methoden
• Strokenteelt 
• Onbereden bedden
• Zo licht mogelijke mechanisatie
• Vruchtwisseling met minimaal 5 gewassen waarvan 2 maaigewassen
• De grond blijft zo lang mogelijk “groen”
• Maximaal gebruik van: 1) natuurlijke (resistentie) eigenschappen van gewassen 
• en  2) onderlinge natuurlijke interacties tussen gewassen
• Gebruik van circulaire meststoffen
• Driptape gebruiken op de uien en pootaardappelen
• Precisietechnieken (met aan de basis rijenspuiten/schoffelen)
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Aanpak vruchtwisseling/bemesting
• Vruchtopvolging: pootaardappelen (gb)  – (rode)bieten  –

(winter)veldbonen (gb) – zaaiuien  - (winter)gerst (gb)

• Elke strook van 3 meter is een apart gewas

• Basisbemesting: vaste mest (1e jaar schone compost; dit jaar kippekorrels) + 
N-binding door klaver/bonen

• Aanvulling met circulaire hulpmeststoffen (proef met BlueN) en wat N-
kunstmest 

• Groenbemesters zullen vaak uit een mengsel bestaan (waaronder een 
vlinderbloemige)

Aanpak ziektebeheersing
•Als basis voor elk gewas: optimale voorziening van water en voeding; onbereden 
teeltbedden spelen daarin grote rol.

•Mogen we uit gaan van positieve werking van strokenteelt ?

•Vervroeging en gematigde N-voeding bij pootaardappel 

•Dat zijn de instrumenten bij uitstek om evt virus, rhizoctonia-, luizen-, phytophtora- en 
loofdodingsproblematieken te verminderen. 

•Daarnaast zoeken naar Phytophtora resistenties in rassen.

•Bij uien is gekozen voor meeldauwresistent ras 

•Ook bij bieten is er te kiezen voor diverse resistenties

•Idem geldt voor granen en bonen.

Resultaten 2020 Akker van de Toekomst
1. Minimaal gebruik gewasbeschermingsmiddelen -94%
2. Laag (fossiel)energieverbruik ?
3. Geen P en K in kunstmestvorm
4. Minimaal N in kunstmestvorm 50kgN/ha
5. Minimalisering van mineralen naar het milieu ?
6. Laag watergebruik ?
7. Natuurvriendelijk ?
8. Emissieloos en residuvrij telen ?
9. Geen substantiële verhoging van de kostprijs

Lessons Learned en plannen 2021
• Nu begint het pas! 

• sommige zaken worden nu klaargemaakt: 
update robot LF20, beddenploeg met vorenpakker, bladlichters 
tbv schoffels, update korrelstrooier, oogstmechanisatie 
rooivruchten, direct hakselen stro; opbrengstmeting bij 
graan/bonen?

• Driptape

• Sensing en actie (GPS aansturing schoffel en rijenspuit; plaatsspecifiek spuiten?)
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