
 

 

 
 
 

 

ROBA Laboratorium is geaccrediteerd volgens de criteria voor testlaboratoria conform ISO 17025. Analyses met een “Q” zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd en analyses met 
een “A” zijn door een extern laboratorium uitgevoerd. Monsterneming en interpretaties van de resultaten vallen buiten de scope van de accreditatie. De resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de objecten, zoals die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden is op aanvraag verkrijgbaar. 

ROBA Laboratorium B.V.  Florijn 4, 5751 PC Deurne, Postbus 330, 5750 AH Deurne, telefoon 0493-326030, fax 0493-311939, KvK 17.10.25.36 

 
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. De voorwaarden zijn ook 

in te zien via de website www.robagroep.nl en worden op verzoek toegezonden. 

 

Analyserapport 
 

Soil-Tech Solutions 

Biezenmortelsestraat 57 

5074 RJ  BIEZENMORTEL 

 

Rapportnummer :  X5.0606.nem Monsternemer :  Opdrachtgever 

Pagina :  1 van 1 Datum ontvangst monster :  18-02-2015 

Datum aanvang analyse :  18-02-2015 Bemonsteringsmethode :  B002 

Datum uitgifte rapport :  18-03-2015    

 

Monstergegevens 

Code Omschrijving Grondsoort Bemonsterde laag Gewas Datum bemonstering 

X5.0606 Wilhelminapark 1 Kloostertuin zand 0 - 20 cm peen 12-02-2015 
 

Resultaten Schadedrempel  voor akkerbouw 

Analyse Code   Licht   Matig Zwaar 
        

 Incubatie methode 28 dagen N092      

    Pratylenchus penetrans (gewoon wortellesieaaltje) P p 213  < 50 50 - 100 > 100 

    Paratylenchus bukowinensis (speldaaltje) Pa b -  < 300 300 - 500 > 500 

    Rotylenchus uniformis (vrijlevend wortelaaltje) R u 10  < 100 100 - 300 > 300 

    Hemicycliophora (vrijlevend wortelaaltje) H 40  < 25 25 - 75 > 75 

    Meloidogyne hapla (noordelijk wortelknobbelaaltje) M h -  < 5 5 - 10 > 10 

    Meloidogyne chitwoodi (maïswortelknobbelaaltje) M c -  < 5 5 - 10 > 10 

    Meloidogyne fallax (bedrieglijk wortelknobbelaaltje) M f -  < 5 5 - 10 > 10 

    Meloidogyne naasi (graswortelknobbelaaltje) M n 120  < 200 200 - 500 > 500 

    Meloidogyne minor (wortelknobbelaaltje) M m 30  ? ? ? 

    Ditylenchus dipsaci (stengelaaltje) D dip -  < 1 1 - 2 > 2 

    Ditylenchus destructor (destructoraaltje) D des -  < 1 1 - 2 > 2 

    Trichodorus spp. (vrijlevend wortelaaltje) Tr 140  < 25 25 - 75 > 75 

    Longidorus spp. (vrijlevend wortelaaltje) L -  < 5 5 - 10 > 10 

    Xiphinema spp. (vrijlevend wortelaaltje) X -  < 5 5 - 10 > 10 

    Paratylenchus spp. (vrijlevend wortelaaltje) Pa 210  n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

    Helicotylenchus spp. (vrijlevend wortelaaltje) He 300  n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

    Heterodera larven (larven van cysteaaltjes) H l 50  n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

    Overige + Saprofieten O + S 6150     

aantal aaltjes per 100 ml 

- = niet aangetoond 

Opmerking:  
- Deze grond is zwaar besmet met Pratylenchus penetrans (gewoon wortellesieaaltje). Er is kans op schade in: 
aardappel, erwt, boon, peen, schorseneer, aardbei, prei en ui.  
- Deze grond is zwaar besmet met Trichodorus (vrijlevend wortelaaltje). Er is kans op schade in: Aardappel, biet, 
ui, erwt, boon, peen, schorseneer, witlof, prei. 
De grond is matig besmet met Meloidogyne naasi (graswortelknobbelaaltje). Er is kans op matige schade in ui, 
biet, prei. Er is ook een matige besmetting met Hemicycliophora: er is kans op matige schade in peen. 
N.B.: Helicotylenchus is schadelijk voor grassen. Meloidogyne minor  (wortelknobbelaaltje) is schadelijk voor aardappel, peen 

en grassoorten. Va de overige aaltjessoorten is weinig schade te verwachten. 

http://www.robagroep.nl/
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Rapportnummer :  X5.0605.nem Monsternemer :  Opdrachtgever 

Pagina :  1 van 2 Datum ontvangst monster :  18-02-2015 
      

Datum aanvang analyse :  18-02-2015 Bemonsteringsmethode :  B002 

Datum uitgifte rapport :  18-03-2015    

 

 
Monstergegevens 

Code Omschrijving Grondsoort Bemonsterde laag Gewas Datum bemonstering 

X5.0605 Wilhelminapark 3 zand 0 - 20 cm Granen/luzerne 12-02-2015 

 

 

 
 
 

 

ROBA Laboratorium is geaccrediteerd volgens de criteria voor testlaboratoria conform ISO 17025. Analyses met een “Q” zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd en analyses met 
een “A” zijn door een extern laboratorium uitgevoerd. Monsterneming en interpretaties van de resultaten vallen buiten de scope van de accreditatie. De resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de objecten, zoals die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden is op aanvraag verkrijgbaar. 

ROBA Laboratorium B.V.  Florijn 4, 5751 PC Deurne, Postbus 330, 5750 AH Deurne, telefoon 0493-326030, fax 0493-311939, KvK 17.10.25.36 

 
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. De voorwaarden zijn ook 

in te zien via de website www.robagroep.nl en worden op verzoek toegezonden. 

 

Resultaten Schadedrempel  voor graan 

Analyse Code   Licht   Matig Zwaar 
        

 Incubatie methode Meloidogyne 28 dagen (spoelcijfers) N092      

    Pratylenchus penetrans (gewoon wortellesieaaltje) P p 361  < 100 100 -300 > 300 

    Pratylenchus crenatus  (graanwortellesieaaltje) P cr 131  < 100 100 -300 > 300 

    Pratylenchus neglectus  (bietenwortellesieaaltje) P n 56  < 100 100 -300 > 300 

    Rotylenchus uniformis (vrijlevend wortelaaltje) R u 15  < 300 300 - 600 > 600 

    Meloidogyne hapla (noordelijk wortelknobbelaaltje) M h -  n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

    Meloidogyne chitwoodi (maïswortelknobbelaaltje) M c -  < 100 100 - 300 > 300 

    Meloidogyne fallax (bedrieglijk wortelknobbelaaltje) M f -  < 100 100 - 300 > 300 

    Meloidogyne naasi (graswortelknobbelaaltje) M n -  < 100 100 - 300 > 300 

    Ditylenchus dipsaci (stengelaaltje) D dip -  < 3 3 - 6 > 6 

    Trichodorus spp. (vrijlevend wortelaaltje) Tr 10  < 25 25 - 75 > 75 

    Overige + Saprofieten O + S 3140     

aantal aaltjes per 100 ml 

- = niet aangetoond 

Opmerking:  
Deze grond is zwaar besmet met de voor granen en luzerne schadelijke aaltjessoort Pratylenchus penetrans 
(wortellesieaaltje), De kans op schade is groot, zodat het aanbeveling verdient om het vruchtwisselingsschema 
aan te passen.  

http://www.robagroep.nl/
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Rapportnummer :  X5.0605.nem Monsternemer :  Opdrachtgever 

Pagina :  2 van 2 Datum ontvangst monster :  18-02-2015 
      

Datum aanvang analyse :  18-02-2015 Bemonsteringsmethode :  B002 

Datum uitgifte rapport :  18-03-2015    

 

 
Monstergegevens 

Code Omschrijving Grondsoort Bemonsterde laag Gewas Datum bemonstering 

X5.0605 Wilhelminapark 3 zand 0 - 20 cm Granen/luzerne 12-02-2015 

 

 

 
 
 

 

ROBA Laboratorium is geaccrediteerd volgens de criteria voor testlaboratoria conform ISO 17025. Analyses met een “Q” zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd en analyses met 
een “A” zijn door een extern laboratorium uitgevoerd. Monsterneming en interpretaties van de resultaten vallen buiten de scope van de accreditatie. De resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de objecten, zoals die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden is op aanvraag verkrijgbaar. 

ROBA Laboratorium B.V.  Florijn 4, 5751 PC Deurne, Postbus 330, 5750 AH Deurne, telefoon 0493-326030, fax 0493-311939, KvK 17.10.25.36 

 
Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. De voorwaarden zijn ook 

in te zien via de website www.robagroep.nl en worden op verzoek toegezonden. 

 

Resultaten Schadedrempel  voor graan 

Analyse Code   Licht   Matig Zwaar 
        

 Cysten Onderzoek Algemeen N031      

 Globodera rostochiensis & G. pallida (aardappelcysteaaltje) ACA      

    Totaal aantal aardappelcysten C -     

    Aardappelcysteaaltje (larven + eieren) L + E -  n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 Heterodera avenae (havercysteaaltje) HCA      

    Totaal aantal havercysten C -     

    Havercysteaaltje (larven + eieren) L + E -  < 300 300 - 1500 > 1500 

aantal aaltjes per 100 ml 

- = niet aangetoond 

 
Deze grond is niet aantoonbaar besmet met het Havercystenaaltje of andere cystenaaltjes. Er zijn geen cysten 
gevonden. 
 

http://www.robagroep.nl/


 

 

Bodemvruchtbaarheidsonderzoek Wilhelminapark , Stichting Herenboeren 

Bemonsterd:  12 februari 2015 

Samenvatting:  24 maart 2015 

Door:    Rik Verstijnen 

  Met bijdrage van Stephan Timmermans (HortiNova) 
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Afb. 1. Ligging percelen op het Wilhelminapark 



 

 

Samenvatting 

 

Op 12 februari zijn vier percelen op het Wilhelminapark te Boxtel bemonsterd in opdracht 

van Stichting Herenboeren. Perceel 1 is de oude kloostertuin, die al ruim 20 jaar in gebruik is 

als grasland. De overige percelen, 2 t/m 4, zijn jarenlang in gebruik als gangbaar maïsland. 

Twee percelen (1 en 3) zijn uitgebreid bemonsterd (chemisch en biologisch, inclusief een 

uitgebreid aaltjesonderzoek) en twee percelen (2 en 4) zijn bemonsterd met enkel een 

chemische analyse. Perceel 1 en 4 zijn ook nog extra beoordeeld tijdens een veldinspectie.  

   

Uit de aaltjesonderzoeken blijkt dat percelen 1 en 3 ernstig besmet zijn met diverse soorten 

aaltjes. Gezien de geschiedenis van percelen 2 en 4 zijn ook hier zware besmettingen te 

verwachten. Een soepgroententeelt (wortel, prei, ui enz.) en/of een granen-, aardappel- en 

luzerneteelt (gericht op productie) is sterk af te raden voor aankomend groeiseizoen (2015), 

omdat de kans op schade zeer groot is. Schade betekent slechte kwaliteit en lage opbrengst. 

Andere belangrijke belemmeringen voor een geslaagde teelt zijn het stagnerende water en 

de mogelijke nawerking van bodemherbiciden op percelen 2 t/m 4.   

 

Uit de analyses en veldinspectie is wel gebleken dat alle percelen chemisch en biologisch de 

potentie hebben om zich te ontwikkelen tot een gezonde en productieve bodem (zie 

specifieke informatie in hoofdstuk 1). Het advies voor 2015 richt zich op de volgende doelen: 

- Verbeteren afwatering (direct en op lange termijn) 

- Verminderen populaties schadelijke aaltjes. 

- Verminderen nawerking bodemherbiciden. 

- Verbeteren bodemstructuur. 

- Verbeteren chemische en biologische toestand van de bodem. 

- Verbeteren groeiomstandigheden tijdens groeiseizoen (bemesting).  

 

Gezien de aaltjesbesmetting, het waterprobleem, mogelijke nawerking van bodem-

herbiciden en de ingrijpende omschakeling van gangbare landbouw naar een meer 

natuurlijke groententeelt is het ten zeerste aan te raden om een teeltadviseur mee te laten 

kijken gedurende het groeiseizoen, zodat er tijdig bij gestuurd kan worden indien nodig. 

Daarnaast is het aan te raden om na ditgroeiseizoen middels bodemanalyses te beoordelen 

in welke mate de grond is verbeterd en te bepalen welke vervolgmaatregelen nodig zijn voor 

het teeltseizoen 2016.  



 

 

1. Bevindingen per perceel 

 

Perceel 1: Wilhelminapark 1 (oude kloostertuin) 

Huidig gewas:   Gras t.b.v. begrazing  

Toekomstig gewas:  Wortel, prei, ui, bloemkool, peterselie, selderij, bieslook 

Analyses:  Veldinspectie, aaltjesonderzoek, Bodembalans analyse, Nova Bioscan, 

Chroma-analyse   

Monsternummer:  VIC 92,442 

 

Conclusies 

Veldinspectie 

- Matige structuur met verdichting op 30-40 cm. 

- Weinig bodemleven.  

- Ondiepe beworteling en weinig verse wortels.  

- Kronkelige, vertakte wortels duiden op aaltjes. 

- Engerlingen aanwezig.  

- Hoge onkruiddruk (o.a. smalle weegbree, zuring, kweekgras) die duidt op verslechterde 

structuur, tekort aan bodemleven en beperkt Ca gehalte.   

Aaltjes onderzoek 

- Zware besmetting met Pratylenchus penetrans (Pp) en  Trichodurus spp.  

- Licht tot matige besmetting met diverse andere schadelijke aaltjessoorten.  

- Kans op schade aan alle groentegewassen is groot. 

Bodembalansanalyse  (chemische analyse) 

- TEC is 11,85: zwaardere zandgrond. Voldoende buffer voor meststoffen. 

- pH-water is 6,4: goede pH voor groententeelt. 

- Organische stof gehalte is 3,75%: voldoende voor groententeelt, hoger is wenselijk.  

- Ca/Mg verhouding vrij goed: redelijke structuur.  

- Kalium, zwavel, mangaan en molybdeen tekort. 

Nova Bioscan (biologische analyse) 

- Bodemleven in matige hoeveelheden aanwezig. 

- Beperkte variatie bodemleven. 

Chroma-analyse 

- Beperkt zuurstofpeil. 

- Organische stof van goede kwaliteit. 

- Bodemleven van goede kwaliteit (strookt niet met Nova Bioscan en veldinspectie).  

 



 

 

Gezien de zware besmetting met schadelijke aaltjes is het niet verantwoord om hier in 2015 

groenten op te gaan telen. Verdere knelpunten zijn hier de engerlingen, matige bodemstructuur en 

het hardnekkige onkruid kweekgras. De grond heeft wel de potentie om een goede bodem te 

worden gezien de redelijke Bodembalans- en chroma-analyse. Het advies is om bodem te verbeteren 

door middel van diverse grondbewerkingen, toepassing van een compostmengsel op maat en 

groenbemesters en een biologische nematodenprogramma om de schadelijke aaltjes tegen te gaan.  

 

 

  



 

 

Perceel 2: Wilhelminapark 2 

Huidig gewas:   Engels raaigras als groenbemester (voorheen maïs) 

Toekomstig gewas:  ? 

Analyse:   Bodembalans analyse 

Monsternummer:  VIC 93,442 

 

Conclusies 

Veldinspectie 

- Perceel niet homogeen van samenstelling (zandruggen boven geploegd).  

- Relatief droog perceel, met enkele natte stukken waar plassen staan (m.n. op kopakkers). 

 

Bodembalansanalyse (chemische analyse) 

- TEC is 6,31: lichte zandgrond. Weinig bufferend vermogen.  

- pH-water is 5,5: te lage pH voor groententeelt. 

- Organische stof gehalte is 2,82%: te laag gehalte voor groententeelt.  

- Ca/Mg verhouding vrij goed: redelijke structuur. 

- Calcium, magnesium, zwavel en molybdeen tekort. 

- Aluminium overmaat: schadelijk voor wortelgroei.  

 

Er is hier een zware besmetting met schadelijke aaltjes te verwachten, vergelijkbaar met perceel 3.  

Het is niet verantwoord om hier in 2015 een productiegewas op te telen. Verdere knelpunten zijn de 

natte koppakkers, lage pH, voedingsbalans en mogelijke nawerking van bodemherbiciden (zie 

veldinspectie perceel 4). Het advies is om bodem te verbeteren door middel van een beperkte 

hoeveelheid grondbewerkingen, toepassing van een compostmengsel op maat en groenbemesters. 

Voor de teelt van groenbemesters de bodem ontgiftigen met Fulvine. 

  



 

 

Perceel 3: Wilhelminapark 3 

Huidig gewas:   Engels raaigras als groenbemester (voorheen maïs) 

Toekomstig gewas:  Luzerne, granen of aardappel 

Analyses:  Veldinspectie, aaltjesonderzoek, Bodembalans analyse, Nova Bioscan, 

Chroma-analyse   

Monsternummer:  VIC 94,442 

 

Conclusies 

Veldinspectie 

- Perceel niet homogeen van samenstelling (zandruggen boven geploegd).  

- Relatief droog perceel, met enkele natte stukken waar plassen staan (m.n. op kopakkers). 

Aaltjes onderzoek 

- Zware besmetting met Pratylenchus penetrans  (Pp).  

- Licht tot matige besmetting met diverse andere schadelijke aaltjessoorten.  

- Kans op schade aan luzerne, granen en aardappelen matig tot groot.  

Bodembalansanalyse 

- TEC is 9,90: Gemiddelde zandgrond. Redelijke buffer voor meststoffen.   

- pH-water is 6,3: Goede pH voor groententeelt.  

- Organische stof gehalte is 3,24%: voldoende voor groententeelt, hoger is wenselijk. 

- Ca/Mg verhouding uit balans: meer gesloten structuur. 

- magnesium, kalium, zwavel, mangaan en molybdeen tekort. 

Nova Bioscan 

- Bodemleven in redelijke hoeveelheden.  

- Beperkte variatie (behalve schimmels, die zijn goed). 

Chroma-analyse 

- Goed zuurstofpeil. 

- Organische stof van matige kwaliteit.  

- Bodemleven van goede kwaliteit.  

 

Advies 

Gezien de zware besmetting met schadelijke aaltjes is het niet verantwoord om hier in 2015 een 

productiegewas op te telen. Verdere knelpunten zijn de natte koppakkers en mogelijke nawerking 

van bodemherbiciden (zie veldinspectie perceel 4). Het advies is om bodem te verbeteren door 

middel van een beperkte hoeveelheid grondbewerkingen, toepassing van een compostmengsel op 

maat en groenbemesters. Voor de teelt van groenbemesters de bodem ontgiftigen met Fulvine. 

 

  



 

 

Perceel 4: Wilhelminapark 4 

Huidig gewas:   Engels raaigras als groenbemester (voorheen maïs) 

Toekomstig gewas:  ? 

Analyse:   Bodembalans analyse 

Monsternummer:  VIC 95,442 

 

Conclusies 

Veldinspectie 

- Zeer nat perceel, grote delen die blank staan.  

- Slechte afwatering door sloot en verstopte duiker. 

- Toplaag tot 10 cm het natst, daaronder droger. 

- Toplaag zuurstofloos, geen bodemleven. 

- Verdichting op 30-40 cm.  

- Onkruid (Vogelmuur) : gebrekkige biologie, veel vrije voeding. 

- Onkruid vertoont nawerking van herbiciden  

Bodembalansanalyse 

- TEC is 8,39: lichte zandgrond. Weinig buffer voor meststoffen.   

- pH-water is 6,2: Goede pH voor groententeelt.  

- Organische stof gehalte is 3,86%: voldoende voor groententeelt, hoger is wenselijk. 

- Ca/Mg verhouding vrij goed: redelijke structuur (blijkt niet in het veld). 

- Kalium, zwavel, mangaan, molybdeen en kobalt tekort. 

- Natrium aan hoge kant: kans op zoutschade en verminderde structuur. 

 

Advies 

Er is hier een zware besmetting met schadelijke aaltjes te verwachten, vergelijkbaar met perceel 3.  

Het is niet verantwoord om hier in 2015 een productiegewas op te telen. Verdere knelpunten zijn de 

extreem natte omstandigheden en mogelijke nawerking van bodemherbiciden (zie veldinspectie 

perceel 4). Het advies is om bodem te verbeteren door middel van een beperkte hoeveelheid 

grondbewerkingen, toepassing van een compostmengsel op maat en groenbemesters. Voor de teelt 

van groenbemesters de bodem ontgiftigen met Fulvine. Het belangrijkste is om hier te wachten op 

droge omstandigheden.  

 

 

 

  



 

 

2. Adviezen ter verbetering bodemvruchtbaarheid  

 

Perceel 1. Wilhelminapark 1.  

1. Begin april: Gras en onkruid verwijderen:  

a. Met chemie 

i. Bij groeizaam weer grasherbicide met herbi-safe spuiten. 

ii. 2 weken compostmengsel aanbrengen en direct gras frezen (max 10 cm 

diepte) -> vogels kunnen engerlingen uitpikken.  

iii. 2 week later ploegen op 20 cm diepte. 

b. Zonder geen chemie 

i. Compostmengsel aanbrengen. 

ii. Gras frezen op max 10 cm diepte -> vogels kunnen engerlingen uitpikken. 

iii.  2 weken later ploegen op 20 cm diepte. 

2. Voor het ploegen: storende laag doorbreken met vaste tand cultivator tot 45 cm diepte. 

3. Eind april: compostmengsel op maat aanbrengen, samenstelling:  

a. 30 ton/ha Groencompost (organische stof, biologie en kalium) 

b. Miramag (Ca en Mg) 

c. Kieseriet (Mg en S) 

d. Basaltlavameel (Si) 

e. Elementaire zwavel (S) 

f. Sporenmix (spoorelementen) 

4. Begin mei: inzaaien Japanse haver (tegen Melodogyne aaltjes). 6 weken laten staan.  

a. Zaaibed aanleggen met cultivator of (rotorkop)eg.  

b. Onkruidvrij houden: bestrijding met groeistoffen. 

5. Half juni: haver klepelen en perceel 3 weken zwart (en onkruidvrij) laten liggen. Tegen 

Trichodorus aaltjes.  

6. Half juli: inzaaien Afrikaantjes (tegen Pp). Laten staan tot winter of voorjaar 2016.  

a. Zaaibed aanleggen met cultivator of (rotorkop)eg.  

7. Tijdens uitgroei groenbemesters (afhankelijk van opkomst): bemesten met: 

a. 100 kg/ha Sulfammo met 5 kg/ha Huminezuurgranulaat 

b. 150 kg/ha Patentkali 

 

Het is verstandig om de typen grondbewerking, zaaimomenten en bemestingsbehoefte tijdens het 

seizoen te bepalen in overleg met een teeltadviseur. Hiervoor is het verstandig om dit te doen door 

middel van diverse bezoeken op locatie tijdens het groeiseizoen.  

 

 



 

 

 

 

Percelen  2 t/m 4 

1. Z.s.m. onder droge omstandigheden: Afwateren 

a. Z.s.m. oppervlaktewater afwateren door geulen naar sloot (parallel aan A2) te 

trekken, met licht materieel, bv. één tandsploeg.   

b. Wachten met verdere bewerkingen tot omstandigheden droog genoeg zijn, is 

cruciaal!  

c. Bovenlaag in twee keer lostrekken met triltand (1e keer op 5 cm, 2e keer op 10 cm). 

d. Verdichte laag lostrekken met vaste tand cultivator op 45 cm diepte, onder droge 

omstandigheden. 

2. Half april: Bodem ontgiftigen met 8 liter/ha Fast Fulvic.  

3. Eind april: compostmengsel op maat aanbrengen, samenstelling:  

a. 30 ton/ha Groencompost (organische stof, biologie en kalium) 

b. Miramag (Ca en Mg) 

c. Kieseriet (Mg en S) 

d. Basaltlavameel (Si) 

e. Elementaire zwavel (S) 

f. Sporenmix (spoorelementen) 

4. Begin mei: inzaaien Japanse haver (tegen Melodogyne aaltjes). 6 weken laten staan.  

a. Zaaibed aanleggen met cultivator of (rotorkop)eg.  

b. Onkruidvrij houden: bestrijding met groeistoffen. 

5. Half juni: haver klepelen en perceel 3 weken zwart (en onkruidvrij) laten liggen. Tegen 

Trichodorus aaltjes.  

6. Half juli: inzaaien Afrikaantjes (tegen Pp). Laten staan tot winter of voorjaar 2016.  

a. Zaaibed aanleggen met cultivator of (rotorkop)eg.  

7. Tijdens uitgroei groenbemesters (afhankelijk van opkomst): bemesten met: 

a. 100 kg/ha Sulfammo met 5 kg/ha Huminezuurgranulaat 

b. 150 kg/ha Patentkali 

 

Het is verstandig om de typen grondbewerking, zaaimomenten en bemestingsbehoefte tijdens het 

seizoen te bepalen in overleg met een teeltadviseur. Hiervoor is het verstandig om dit te doen door 

middel van diverse bezoeken op locatie tijdens het groeiseizoen.  

 

 



                               - BIOSCAN

Monstername: 12-02-15 Monsternummer: 

Datum controle: februari-15 BBA nummer: 94,442

Naam: Stichting Herenboeren Perceelsnaam:

Adres:

5283 WH Boxtel

Monstertype: Bodem Analist: S. Smits

Wilhelminapark 3

Totale beoordeling
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VIC

Schuttershof 5
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Algemeen
Aantallen

Variatie

Bacteriën aantallen bacteriën

variatie bacteriën

Schimmels totaal schimmels

variatie schimmels

 

Protozoa Amoebe te laag

Flagelaten

Nematoden bacterie voedend

schimmel voedend

nematode voedend

Bacteriën anaërobe bacteriën Niet aangetoond

Protozoa Ciliaten Niet aangetoond

Vorticella Niet aangetoond

Rotifer Niet aangetoond

Nematoden Switchers Niet aangetoond

wortel voedend Niet aangetoond

Opmerkingen :

Op al onze vormen van dienstverlening zijn de leveringsvoorwaarden van HORTINOVA-groep bv van toepassing zoals gedeponeerd bij de kamer van Koophandel Tilburg onder nummer 20111099. 

Op verzoek zenden wij u een kopie van de voorwaarden kosteloos toe.

PerfectGoed 

Slecht

zuurstofrijke microben

zuurstofarme microben Zeer slecht

Totale beoordeling
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                               - BIOSCAN

Monstername: 12-02-15 Monsternummer: 

Datum controle: februari-15 BBA nummer: 92,442

Naam: Stichting Herenboeren Perceelsnaam:

Adres:

5283 WH Boxtel

Monstertype: Bodem Analist: S. Smits

Wilhelminapark 1

Totale beoordeling
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150224.4

VIC

Schuttershof 5
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Algemeen
Aantallen

Variatie

Bacteriën aantallen bacteriën

variatie bacteriën

Schimmels totaal schimmels

variatie schimmels

 

Protozoa Amoebe te laag

Flagelaten

Nematoden bacterie voedend

schimmel voedend

nematode voedend

Bacteriën anaërobe bacteriën Niet aangetoond

Protozoa Ciliaten Niet aangetoond

Vorticella Niet aangetoond

Rotifer Niet aangetoond

Nematoden Switchers Niet aangetoond

wortel voedend Niet aangetoond

Opmerkingen :

Op al onze vormen van dienstverlening zijn de leveringsvoorwaarden van HORTINOVA-groep bv van toepassing zoals gedeponeerd bij de kamer van Koophandel Tilburg onder nummer 20111099. 

Op verzoek zenden wij u een kopie van de voorwaarden kosteloos toe.

PerfectGoed 

Slecht

zuurstofrijke microben

zuurstofarme microben Zeer slecht

Totale beoordeling
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Chroma rapport 

 

Naam Stichting Herenboeren 

Straat Schuttershof 5 

Postcode 5283 WH 

Plaats Boxtel 

Telefoonnr. 06-10960531 

Faxnr. - 

E-mail - 

  

Monsternr. Benaming BBA nummer Monsterdatum Bemonsterd door 

206,5 Wilhelminapark 3 94,442 12-02-2015 Opdrachtgever 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biezenmortel, 10 maart 2015



 

 
 

Chroma rapport - Soiltech 

 
 
 
 

Algemene beoordeling van uw chroma in vergelijking met de standaardreeks van 1 t/m 12.   
Deze is als laatste pagina van dit rapport bijgevoegd. 

 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 

             x          

 
Op de volgende pagina’s wordt uw chroma per zone beoordeeld met een rapportcijfer van 1 tot en met 10. 



 

 
 

Chroma rapport - Soiltech 

Chroma onderzoeken 
 
Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 
vier zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect af te lezen. In onderstaande figuur is per zone 
weergegeven welk kwaliteitsaspect er mee beoordeeld kan worden.  
 
 

A 
 
 
 

B 
 
 
 

C 
 
 
 

D 
 
 
 
 
A: Buitenste zone: Geeft de humustoestand van de bodem weer. Geeft de toestand van de organische stof 
weer. Gaat het om verse onafgebroken organische stof of betreft het humus. Deze rand dient lichtbruin / beige 
te zijn er moeten wolkjes aanwezig zijn voor een goede humusvorm en humustoestand. Verse niet omgezette 
of verbrandde organische stof uit zich in een donker bruine rand in deze zone.  
 
B: Middelste zone: Geeft een beeld van het bacterieleven. Deze rand dient stekelig, divers en voldoende breed 
te zijn. Is deze rand smal en bevat deze geen scherpe tanden, dan is het bacterieleven in deze compost of 
grond niet of nauwelijks ontwikkeld. Hoe meer variatie tussen de tanden, hoe meer divers het bacterieleven is. 
 
C: Binnenste zone: Geeft het vochtvasthoudend vermogen van de bodem en de aanwezigheid van schimmels 
weer. Hiermee is de structuur af te lezen die door micro-organismen wordt gebouwd en niet door machines. Er 
dienen duidelijke radiaallijnen aanwezig te zijn. Dit zijn lijnen die van het midden van het chroma naar buiten 
lopen. Als deze lijnen niet aanwezig zijn, is de verbondenheid tussen de minerale en organische delen niet op 
orde. Als deze radiaallijnen divers en driedimensionaal zijn, dan is dat een teken dat er een goede 
schimmelactiviteit heerst. 
 
D: Centrale zone: Geeft een beeld van de algemene bodemvruchtbaarheid. Is deze bruin van kleur of heel 
klein, dan is dat een teken dat het zuurstofniveau niet op orde is. Is deze zone voldoende groot en helder wit, 
dan is dat een teken van een goede bodemgesteldheid. 
 



 

 
 

Chroma rapport - Soiltech 

Centrale zone: Geeft een beeld van de algemene bodemgesteldheid. Deze zone moet wit van kleur zijn en 
voldoende groot voor een goede zuurstofhuishouding. Is deze bruin of donker van kleur, dan is het 
zuurstofgehalte niet op peil. Ook de grootte van de zone is van belang. Is deze te klein in verhouding tot de 
andere zones, dan is dit het resultaat van een slechte bodemgesteldheid. Is deze zone te groot dan is dat een 
teken dat de omzetting van organische stof nog in proces is. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donker midden           Gemiddelde kleur     Witte (goede) kleur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      x    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te kleine centrale zone                               Goed formaat centrale zone                     Te grote centrale zone 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

            x       

 
Binnenste zone: Geeft het vochtvasthoudend vermogen van de bodem en de aanwezigheid van schimmels 
weer. Hiermee is de structuur af te lezen die door micro-organismen wordt gebouwd en niet door machines. Er 
dienen duidelijke radiaallijnen aanwezig te zijn. Dit zijn lijnen die van het midden van het chroma naar buiten 
lopen. Als deze lijnen niet aanwezig zijn, is de verbondenheid tussen de minerale en organische delen niet op 
orde. Als deze radiaallijnen divers en driedimensionaal zijn, dan is dat een teken dat er een goede 
schimmelactiviteit heerst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slechte radiaallijnen                                   Gemiddelde radiaallijnen                          Goede radiaallijnen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        x  

 



 

 
 

Chroma rapport - Soiltech 

Middelste zone: Geeft een beeld van het bacterieleven. Deze rand dient stekelig en voldoende breed te zijn. Is 
deze rand smal en bevat deze geen scherpe tanden, dan is het microleven in deze grond niet of nauwelijks 
ontwikkeld. Zijn de tanden spits dan is de bacterieactiviteit groot. Hoe meer variatie van tanden, hoe 
gevarieerder het bacterieleven in de bodem is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stompe vage tanden                                 Redelijk spitse tanden, smalle zone        Spitse tanden, goede brede zone 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       x   

 
Buitenste zone: Geeft de toestand van de organische stof weer. Gaat het om verse onafgebroken organische 
stof of betreft het humus. Deze rand dient lichtbruin / beige te zijn en er moeten wolkjes aanwezig zijn voor 
een goede humusvorm en humustoestand. Verse niet omgezette of verbrandde organische stof uit zich in een 
donkerbruine rand in deze zone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verse organische stof Organische stof half omgezet  Humus  

Geen O.S. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     x      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geen humuswolkjes aanwezig Redelijke humuswolkjes aanwezig Goede wolkjes op de punten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

     x     

 



 

 
 

Chroma rapport - Soiltech 

Ook de kleur van de buitenste zone geeft een beeld van de kwaliteit van de humustoestand weer. Is deze rand 
donker en smal, dan is de humusopbouw nog niet op een goed niveau. Als de buitenste zone smal is en zich 
“tussen” de tanden van de middelste zone bevind, is tevens de humusopbouw niet voldoende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donkere, smalle zone die zich  Lichte kleur, redelijk smalle zone Licht beige en brede zone met  
“tussen” de tanden bevind        humuswolkjes op de tanden 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

     x     

 
Onderlinge verhouding van zones ten opzichte van elkaar: De breedte van de zones zijn bij een goede grond in 
een goede verhouding van elkaar. Als de ene zone nauwelijks zichtbaar is en de andere is erg breed, dan is de 
bodem niet in balans. Een chroma dat een goede verdeling geeft van de onderlinge zones staat voor een 
bodem waar vocht, bodemleven en humus in balans aanwezig zijn. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slechte onderlinge verhouding  Redelijke onderlinge verhouding Goede onderlinge verhouding 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      x    

 
Overgang tussen de verschillende zones: Als een bodem goed in balans is, lopen de zones vloeiend in elkaar 
over. Deze eigenschap komt echter pas duidelijk voor als de grond al goed op orde is. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geen vloeiende overgang Redelijk vloeiende overgang   Vloeiende overgang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      x    

 



 

 

 

 

 
 

1. SLECHTE GROND 

12. GOEDE GROND 
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Chroma rapport 

 

Naam Stichting Herenboeren 

Straat Schuttershof 5 

Postcode 5283 WH 

Plaats Boxtel 

Telefoonnr. 06-10960531 

Faxnr. - 

E-mail - 

  

Monsternr. Benaming BBA nummer Monsterdatum Bemonsterd door 

206,4 Wilhelminapark 1 92,442 12-02-2015 Opdrachtgever 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biezenmortel, 10 maart 2015



 

 
 

Chroma rapport - Soiltech 

 
 
 
 

Algemene beoordeling van uw chroma in vergelijking met de standaardreeks van 1 t/m 12.   
Deze is als laatste pagina van dit rapport bijgevoegd. 

 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 

                 x      

 
Op de volgende pagina’s wordt uw chroma per zone beoordeeld met een rapportcijfer van 1 tot en met 10. 



 

 
 

Chroma rapport - Soiltech 

Chroma onderzoeken 
 
Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 
vier zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect af te lezen. In onderstaande figuur is per zone 
weergegeven welk kwaliteitsaspect er mee beoordeeld kan worden.  
 
 

A 
 
 
 

B 
 
 
 

C 
 
 
 

D 
 
 
 
 
A: Buitenste zone: Geeft de humustoestand van de bodem weer. Geeft de toestand van de organische stof 
weer. Gaat het om verse onafgebroken organische stof of betreft het humus. Deze rand dient lichtbruin / beige 
te zijn er moeten wolkjes aanwezig zijn voor een goede humusvorm en humustoestand. Verse niet omgezette 
of verbrandde organische stof uit zich in een donker bruine rand in deze zone.  
 
B: Middelste zone: Geeft een beeld van het bacterieleven. Deze rand dient stekelig, divers en voldoende breed 
te zijn. Is deze rand smal en bevat deze geen scherpe tanden, dan is het bacterieleven in deze compost of 
grond niet of nauwelijks ontwikkeld. Hoe meer variatie tussen de tanden, hoe meer divers het bacterieleven is. 
 
C: Binnenste zone: Geeft het vochtvasthoudend vermogen van de bodem en de aanwezigheid van schimmels 
weer. Hiermee is de structuur af te lezen die door micro-organismen wordt gebouwd en niet door machines. Er 
dienen duidelijke radiaallijnen aanwezig te zijn. Dit zijn lijnen die van het midden van het chroma naar buiten 
lopen. Als deze lijnen niet aanwezig zijn, is de verbondenheid tussen de minerale en organische delen niet op 
orde. Als deze radiaallijnen divers en driedimensionaal zijn, dan is dat een teken dat er een goede 
schimmelactiviteit heerst. 
 
D: Centrale zone: Geeft een beeld van de algemene bodemvruchtbaarheid. Is deze bruin van kleur of heel 
klein, dan is dat een teken dat het zuurstofniveau niet op orde is. Is deze zone voldoende groot en helder wit, 
dan is dat een teken van een goede bodemgesteldheid. 
 



 

 
 

Chroma rapport - Soiltech 

Centrale zone: Geeft een beeld van de algemene bodemgesteldheid. Deze zone moet wit van kleur zijn en 
voldoende groot voor een goede zuurstofhuishouding. Is deze bruin of donker van kleur, dan is het 
zuurstofgehalte niet op peil. Ook de grootte van de zone is van belang. Is deze te klein in verhouding tot de 
andere zones, dan is dit het resultaat van een slechte bodemgesteldheid. Is deze zone te groot dan is dat een 
teken dat de omzetting van organische stof nog in proces is. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donker midden           Gemiddelde kleur     Witte (goede) kleur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    x      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te kleine centrale zone                               Goed formaat centrale zone                     Te grote centrale zone 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

          x         

 
Binnenste zone: Geeft het vochtvasthoudend vermogen van de bodem en de aanwezigheid van schimmels 
weer. Hiermee is de structuur af te lezen die door micro-organismen wordt gebouwd en niet door machines. Er 
dienen duidelijke radiaallijnen aanwezig te zijn. Dit zijn lijnen die van het midden van het chroma naar buiten 
lopen. Als deze lijnen niet aanwezig zijn, is de verbondenheid tussen de minerale en organische delen niet op 
orde. Als deze radiaallijnen divers en driedimensionaal zijn, dan is dat een teken dat er een goede 
schimmelactiviteit heerst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slechte radiaallijnen                                   Gemiddelde radiaallijnen                          Goede radiaallijnen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       x   

 



 

 
 

Chroma rapport - Soiltech 

Middelste zone: Geeft een beeld van het bacterieleven. Deze rand dient stekelig en voldoende breed te zijn. Is 
deze rand smal en bevat deze geen scherpe tanden, dan is het microleven in deze grond niet of nauwelijks 
ontwikkeld. Zijn de tanden spits dan is de bacterieactiviteit groot. Hoe meer variatie van tanden, hoe 
gevarieerder het bacterieleven in de bodem is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stompe vage tanden                                 Redelijk spitse tanden, smalle zone        Spitse tanden, goede brede zone 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        x  

 
Buitenste zone: Geeft de toestand van de organische stof weer. Gaat het om verse onafgebroken organische 
stof of betreft het humus. Deze rand dient lichtbruin / beige te zijn en er moeten wolkjes aanwezig zijn voor 
een goede humusvorm en humustoestand. Verse niet omgezette of verbrandde organische stof uit zich in een 
donkerbruine rand in deze zone.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verse organische stof Organische stof half omgezet  Humus  

Geen O.S. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       x    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geen humuswolkjes aanwezig Redelijke humuswolkjes aanwezig Goede wolkjes op de punten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       x   

 



 

 
 

Chroma rapport - Soiltech 

Ook de kleur van de buitenste zone geeft een beeld van de kwaliteit van de humustoestand weer. Is deze rand 
donker en smal, dan is de humusopbouw nog niet op een goed niveau. Als de buitenste zone smal is en zich 
“tussen” de tanden van de middelste zone bevind, is tevens de humusopbouw niet voldoende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donkere, smalle zone die zich  Lichte kleur, redelijk smalle zone Licht beige en brede zone met  
“tussen” de tanden bevind        humuswolkjes op de tanden 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

        x  

 
Onderlinge verhouding van zones ten opzichte van elkaar: De breedte van de zones zijn bij een goede grond in 
een goede verhouding van elkaar. Als de ene zone nauwelijks zichtbaar is en de andere is erg breed, dan is de 
bodem niet in balans. Een chroma dat een goede verdeling geeft van de onderlinge zones staat voor een 
bodem waar vocht, bodemleven en humus in balans aanwezig zijn. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slechte onderlinge verhouding  Redelijke onderlinge verhouding Goede onderlinge verhouding 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       x   

 
Overgang tussen de verschillende zones: Als een bodem goed in balans is, lopen de zones vloeiend in elkaar 
over. Deze eigenschap komt echter pas duidelijk voor als de grond al goed op orde is. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geen vloeiende overgang Redelijk vloeiende overgang   Vloeiende overgang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      x    
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12. GOEDE GROND 
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Naam:

Plaats: Boxtel

Betreft: uitslag bodembalansanalyse

Ons kenmerk: VIC 95,442

Geachte cliënt,

Vriendelijke groet,

Martijn van Vijfeijken

Mocht u vragen hebben over deze producten, over de uitslag van de analyse of over het 

bemestingsadvies, of wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen, dan zijn wij u graag van dienst. U kunt 

contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hierbij ontvangt u de uitslag van de Bodembalansanalyse. Wij hebben naar aanleiding van deze uitslag 

teeltadviesbureau HortiNova Groep gevraagd om voor u een teeltspecifiek bemestingsadvies m.b.t 

hoofd- en spoorelementen op te stellen (pagina 3).

De meeste meststoffen die op dit moment gebruikt worden, schaden helaas het bodemleven. Soiltech 

is exclusief distributeur van de Nutri-Tech Solutions producten, die gebruikt kunnen worden zonder 

dat het aanwezige bodemleven geschaad wordt.

Stichting Herenboeren



Datum: Komend gewas

Naam: Perceelsnaam:

Adres: Oppervlakte:

Monsterdatum:

Monstercode: VIC 95,442

Mineraal Mineralen balans

laag gemiddeld hoog

CEC

TEC

pH water

stabiele organische stof 3,86 % 3,1 - 10 %

Cal/Mag-verhouding 5,69 :1 5,44 :1

Nitraat stikstof 2 kg/ha

Ammonium stikstof 10 kg/ha

Fosfaat 676 kg/ha 250 - 750 kg/ha

Calcium 2675 kg/ha 2540 kg/ha

Magnesium 282 kg/ha 280 kg/ha

Kalium 208 kg/ha 220 - 440 kg/ha

Natrium 65 kg/ha 22 - 65 kg/ha

Aluminium 1 kg/ha 0 < 8,46 kg/ha

Zwavel 29 kg/ha 67 - 112 kg/ha

Borium 2,7 kg/ha 2,2 - 6,7 kg/ha

IJzer 1548 kg/ha 90 - 448 kg/ha

Mangaan 45 kg/ha 67 - 224 kg/ha

Koper 15,5 kg/ha 4,5 - 15,7 kg/ha

Zink 56,9 kg/ha 11,2 - 22,4 kg/ha

Molybdeen 0,11 kg/ha 0,90 - 1,57 kg/ha

Kobalt 0,20 kg/ha 0,22 - 1,12 kg/ha

Calcium 71,16 % 67,58 %

Magnesium 12,51 % 12,42 %

Kalium 2,84 % 3,00 - 6,00 %

Natrium 1,50 % 0,50 - 1,50 %

Aluminium 0,00 % 0,50 %

Waterstof 12,00 % 10,00 %

vollegrondsgroente

Wilhelminapark 4

Schuttershof 5

5283 WH

12-2-2015

12-2-2015

Stichting Herenboeren

6 ha

Boxtel

Niveau

IdeaalHuidig

Niveau

BASE SATURATION

7,40

8,39

6,20 6,3



BEMESTINGSADVIES BODEMBALANSANALYSE

Naam Stichting Herenboeren
Straat
Postcode 
Plaats

Perceelsnaam
Perceelscode
Komend gewas Historie
Monster VIC 0,00 1,000
Monsterdatum 00-01-00

TEC 8,4 0,0
pH water 6,2 0,0
Stabiele organische stof 3,9 0,0

kg/ha
Adviesgift   
kg/ha

N

S waarde 29 246 0

P2O5 waarde 676 0 0

Ca waarde    2675 0 0

Mg waarde 282 0 0

K waarde 208 122 0

Na waarde 65 0 0

Base saturation percentage
Ca (60-70%) 71,16% 0,00%
Mg (10-20%) 12,51% 0,00%
K (2-5%) 2,84% 0,00%
Na (0,5-3%) 1,50% 0,00%
Aluminium 0,00% 0,00%
Waterstof 12,00% 0,00%

analyse kg/ha
Adviesgift   
kg/ha

Kobalt 0,202 0,18 0,000
Chloor 
Borium 2,7 0,50 0,0
Ijzer 1548 0,00 0
Mangaan 45 10,00 0
Koper 15,5 0,00 0,0
Zink 57 0,00 0
Molybdeen 0,11 0,50 0,00

Adviesgift is gebaseerd op een bouwvoor en bewerkingsdiepte van 20 cm.
Meststoffen zijn in netto kg, omrekenen is noodzakelijk. (bv Ca ipv CaO)
Let op bemesting uit voorgaande jaren moet nog afgetrokken worden van adviesgift. 

HortiNova Groep B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de KvK Midden-Brabant te Tilburg onder nr. 20111099. Omdat HortiNova Groep B.V. geen invloed 
heeft en/of geen controle uitoefent op de uitvoering en/of toepassing van de door haar verstrekte adviezen, aanvaardt HortiNova Groep B.V. voor de gevolgen ervan 
geen enkele aansprakelijkheid.

Schuttershof 5
5283 WH
Boxtel

Wilhelminapark 4

vollegrondsgroente
95,442

12 februari 2015
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Naam:

Plaats: Boxtel

Betreft: uitslag bodembalansanalyse

Ons kenmerk: VIC 94,442

Geachte cliënt,

Vriendelijke groet,

Martijn van Vijfeijken

Mocht u vragen hebben over deze producten, over de uitslag van de analyse of over het 

bemestingsadvies, of wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen, dan zijn wij u graag van dienst. U kunt 

contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hierbij ontvangt u de uitslag van de Bodembalansanalyse. Wij hebben naar aanleiding van deze uitslag 

teeltadviesbureau HortiNova Groep gevraagd om voor u een teeltspecifiek bemestingsadvies m.b.t 

hoofd- en spoorelementen op te stellen (pagina 3).

De meeste meststoffen die op dit moment gebruikt worden, schaden helaas het bodemleven. Soiltech 

is exclusief distributeur van de Nutri-Tech Solutions producten, die gebruikt kunnen worden zonder 

dat het aanwezige bodemleven geschaad wordt.

Stichting Herenboeren



Datum: Komend gewas

Naam: Perceelsnaam:

Adres: Oppervlakte:

Monsterdatum:

Monstercode: VIC 94,442

Mineraal Mineralen balans

laag gemiddeld hoog

CEC

TEC

pH water

stabiele organische stof 3,24 % 2,6 - 10 %

Cal/Mag-verhouding 9,56 :1 5,67 :1

Nitraat stikstof 2 kg/ha

Ammonium stikstof 13 kg/ha

Fosfaat 927 kg/ha 250 - 750 kg/ha

Calcium 3461 kg/ha 3016 kg/ha

Magnesium 217 kg/ha 319 kg/ha

Kalium 181 kg/ha 259 - 519 kg/ha

Natrium 54 kg/ha 26 - 77 kg/ha

Aluminium 1 kg/ha 0 < 9,98 kg/ha

Zwavel 34 kg/ha 67 - 112 kg/ha

Borium 2,4 kg/ha 2,2 - 6,7 kg/ha

IJzer 1275 kg/ha 90 - 448 kg/ha

Mangaan 31 kg/ha 67 - 224 kg/ha

Koper 22,6 kg/ha 4,5 - 15,7 kg/ha

Zink 57,5 kg/ha 11,2 - 22,4 kg/ha

Molybdeen 0,11 kg/ha 0,90 - 1,57 kg/ha

Kobalt 0,25 kg/ha 0,22 - 1,12 kg/ha

Calcium 78,03 % 68,00 %

Magnesium 8,16 % 12,00 %

Kalium 2,10 % 3,00 - 6,00 %

Natrium 1,05 % 0,50 - 1,50 %

Aluminium 0,11 % 0,50 %

Waterstof 10,50 % 10,00 %

vollegrondsgroente

Wilhelminapark 3

Schuttershof 5

5283 WH

12-2-2015

12-2-2015

Stichting Herenboeren

6 ha

Boxtel

Niveau

IdeaalHuidig

Niveau

BASE SATURATION

8,86

9,90

6,30 6,3



BEMESTINGSADVIES BODEMBALANSANALYSE

Naam Stichting Herenboeren
Straat
Postcode 
Plaats

Perceelsnaam
Perceelscode
Komend gewas Historie
Monster VIC 0,00 1,000
Monsterdatum 00-01-00

TEC 9,9 0,0
pH water 6,3 0,0
Stabiele organische stof 3,2 0,0

kg/ha
Adviesgift   
kg/ha

N

S waarde 34 156 0

P2O5 waarde 927 0 0

Ca waarde    3461 0 0

Mg waarde 217 102 0

K waarde 181 208 0

Na waarde 54 0 0

Base saturation percentage
Ca (60-70%) 78,03% 0,00%
Mg (10-20%) 8,16% 0,00%
K (2-5%) 2,10% 0,00%
Na (0,5-3%) 1,05% 0,00%
Aluminium 0,11% 0,00%
Waterstof 10,50% 0,00%

analyse kg/ha
Adviesgift   
kg/ha

Kobalt 0,246 0,17 0,000
Chloor 
Borium 2,4 0,50 0,0
Ijzer 1275 0,00 0
Mangaan 31 10,00 0
Koper 22,6 0,00 0,0
Zink 58 0,00 0
Molybdeen 0,11 0,50 0,00

Adviesgift is gebaseerd op een bouwvoor en bewerkingsdiepte van 20 cm.
Meststoffen zijn in netto kg, omrekenen is noodzakelijk. (bv Ca ipv CaO)
Let op bemesting uit voorgaande jaren moet nog afgetrokken worden van adviesgift. 

HortiNova Groep B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de KvK Midden-Brabant te Tilburg onder nr. 20111099. Omdat HortiNova Groep B.V. geen invloed 
heeft en/of geen controle uitoefent op de uitvoering en/of toepassing van de door haar verstrekte adviezen, aanvaardt HortiNova Groep B.V. voor de gevolgen ervan 
geen enkele aansprakelijkheid.

Schuttershof 5
5283 WH
Boxtel

Wilhelminapark 3

vollegrondsgroente
94,442

12 februari 2015

a
n
i
o
n
e
n

k
a
t
i
o
n
e
n

80%



Naam:

Plaats: Boxtel

Betreft: uitslag bodembalansanalyse

Ons kenmerk: VIC 93,442

Geachte cliënt,

Vriendelijke groet,

Martijn van Vijfeijken

Mocht u vragen hebben over deze producten, over de uitslag van de analyse of over het 

bemestingsadvies, of wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen, dan zijn wij u graag van dienst. U kunt 

contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hierbij ontvangt u de uitslag van de Bodembalansanalyse. Wij hebben naar aanleiding van deze uitslag 

teeltadviesbureau HortiNova Groep gevraagd om voor u een teeltspecifiek bemestingsadvies m.b.t 

hoofd- en spoorelementen op te stellen (pagina 3).

De meeste meststoffen die op dit moment gebruikt worden, schaden helaas het bodemleven. Soiltech 

is exclusief distributeur van de Nutri-Tech Solutions producten, die gebruikt kunnen worden zonder 

dat het aanwezige bodemleven geschaad wordt.

Stichting Herenboeren



Datum: Komend gewas

Naam: Perceelsnaam:

Adres: Oppervlakte:

Monsterdatum:

Monstercode: VIC 93,442

Mineraal Mineralen balans

laag gemiddeld hoog

CEC

TEC

pH water

stabiele organische stof 2,82 % 3,0 - 10 %

Cal/Mag-verhouding 6,23 :1 3,71 :1

Nitraat stikstof 2 kg/ha

Ammonium stikstof 7 kg/ha

Fosfaat 822 kg/ha 250 - 750 kg/ha

Calcium 1487 kg/ha 1730 kg/ha

Magnesium 143 kg/ha 280 kg/ha

Kalium 220 kg/ha 161 - 321 kg/ha

Natrium 45 kg/ha 16 - 47 kg/ha

Aluminium 21 kg/ha 0 < 6,18 kg/ha

Zwavel 36 kg/ha 67 - 112 kg/ha

Borium 2,4 kg/ha 2,2 - 6,7 kg/ha

IJzer 1452 kg/ha 90 - 448 kg/ha

Mangaan 116 kg/ha 67 - 224 kg/ha

Koper 16,2 kg/ha 4,5 - 15,7 kg/ha

Zink 48,0 kg/ha 11,2 - 22,4 kg/ha

Molybdeen 0,11 kg/ha 0,90 - 1,57 kg/ha

Kobalt 0,36 kg/ha 0,22 - 1,12 kg/ha

Calcium 54,16 % 63,01 %

Magnesium 8,70 % 16,99 %

Kalium 4,10 % 3,00 - 6,00 %

Natrium 1,42 % 0,50 - 1,50 %

Aluminium 1,63 % 0,50 %

Waterstof 30,00 % 10,00 %

vollegrondsgroente

Wilhelminapark 2

Schuttershof 5

5283 WH

12-2-2015

12-2-2015

Stichting Herenboeren

6 ha

Boxtel

Niveau

IdeaalHuidig

Niveau

BASE SATURATION

4,29

6,13

5,50 6,3



BEMESTINGSADVIES BODEMBALANSANALYSE

Naam Stichting Herenboeren
Straat
Postcode 
Plaats

Perceelsnaam
Perceelscode
Komend gewas Historie
Monster VIC 0,00 1,000
Monsterdatum 00-01-00

TEC 6,1 0,0
pH water 5,5 0,0
Stabiele organische stof 2,8 0,0

kg/ha
Adviesgift   
kg/ha

N

S waarde 36 31 0

P2O5 waarde 822 0 0

Ca waarde    1487 244 0

Mg waarde 143 279 0

K waarde 220 22 0

Na waarde 45 0 0

Base saturation percentage
Ca (60-70%) 54,16% 0,00%
Mg (10-20%) 8,70% 0,00%
K (2-5%) 4,10% 0,00%
Na (0,5-3%) 1,42% 0,00%
Aluminium 1,63% 0,00%
Waterstof 30,00% 0,00%

analyse kg/ha
Adviesgift   
kg/ha

Kobalt 0,358 0,15 0,000
Chloor 
Borium 2,4 0,50 0,0
Ijzer 1452 0,00 0
Mangaan 116 10,00 0
Koper 16,2 0,00 0,0
Zink 48 0,00 0
Molybdeen 0,11 0,50 0,00

Adviesgift is gebaseerd op een bouwvoor en bewerkingsdiepte van 20 cm.
Meststoffen zijn in netto kg, omrekenen is noodzakelijk. (bv Ca ipv CaO)
Let op bemesting uit voorgaande jaren moet nog afgetrokken worden van adviesgift. 

HortiNova Groep B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de KvK Midden-Brabant te Tilburg onder nr. 20111099. Omdat HortiNova Groep B.V. geen invloed 
heeft en/of geen controle uitoefent op de uitvoering en/of toepassing van de door haar verstrekte adviezen, aanvaardt HortiNova Groep B.V. voor de gevolgen ervan 
geen enkele aansprakelijkheid.

Schuttershof 5
5283 WH
Boxtel

Wilhelminapark 2

vollegrondsgroente
93,442

12 februari 2015

a
n
i
o
n
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n
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a
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o
n
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n

80%



Naam:

Plaats: Boxtel

Betreft: uitslag bodembalansanalyse

Ons kenmerk: VIC 92,442

Geachte cliënt,

Vriendelijke groet,

Martijn van Vijfeijken

Mocht u vragen hebben over deze producten, over de uitslag van de analyse of over het 

bemestingsadvies, of wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen, dan zijn wij u graag van dienst. U kunt 

contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hierbij ontvangt u de uitslag van de Bodembalansanalyse. Wij hebben naar aanleiding van deze uitslag 

teeltadviesbureau HortiNova Groep gevraagd om voor u een teeltspecifiek bemestingsadvies m.b.t 

hoofd- en spoorelementen op te stellen (pagina 3).

De meeste meststoffen die op dit moment gebruikt worden, schaden helaas het bodemleven. Soiltech 

is exclusief distributeur van de Nutri-Tech Solutions producten, die gebruikt kunnen worden zonder 

dat het aanwezige bodemleven geschaad wordt.

Stichting Herenboeren



Datum: Komend gewas

Naam: Perceelsnaam:

Adres: Oppervlakte:

Monsterdatum:

Monstercode: VIC 92,442

Mineraal Mineralen balans

laag gemiddeld hoog

CEC

TEC

pH water

stabiele organische stof 3,75 % 3,0 - 10 %

Cal/Mag-verhouding 6,49 :1 5,67 :1

Nitraat stikstof 7 kg/ha

Ammonium stikstof 18 kg/ha

Fosfaat 804 kg/ha 250 - 750 kg/ha

Calcium 4070 kg/ha 3610 kg/ha

Magnesium 376 kg/ha 382 kg/ha

Kalium 170 kg/ha 311 - 621 kg/ha

Natrium 52 kg/ha 31 - 92 kg/ha

Aluminium 1 kg/ha 0 < 11,94 kg/ha

Zwavel 31 kg/ha 67 - 112 kg/ha

Borium 2,6 kg/ha 2,2 - 6,7 kg/ha

IJzer 1093 kg/ha 90 - 448 kg/ha

Mangaan 43 kg/ha 67 - 224 kg/ha

Koper 21,6 kg/ha 4,5 - 15,7 kg/ha

Zink 125,0 kg/ha 11,2 - 22,4 kg/ha

Molybdeen 0,11 kg/ha 0,90 - 1,57 kg/ha

Kobalt 0,45 kg/ha 0,22 - 1,12 kg/ha

Calcium 76,67 % 68,00 %

Magnesium 11,81 % 12,00 %

Kalium 1,64 % 3,00 - 6,00 %

Natrium 0,84 % 0,50 - 1,50 %

Aluminium 0,00 % 0,50 %

Waterstof 9,00 % 10,00 %

vollegrondsgroente

Wilhelminapark 1

Schuttershof 5

5283 WH

12-2-2015

12-2-2015

Stichting Herenboeren

2 ha

Boxtel

Niveau

IdeaalHuidig

Niveau

BASE SATURATION

10,79

11,85

6,40 6,3



BEMESTINGSADVIES BODEMBALANSANALYSE

Naam Stichting Herenboeren
Straat
Postcode 
Plaats

Perceelsnaam
Perceelscode
Komend gewas Historie
Monster VIC 0,00 1,000
Monsterdatum 00-01-00

TEC 11,9 0,0
pH water 6,4 0,0
Stabiele organische stof 3,8 0,0

kg/ha
Adviesgift   
kg/ha

N

S waarde 31 248 0

P2O5 waarde 804 0 0

Ca waarde    4070 0 0

Mg waarde 376 6 0

K waarde 170 296 0

Na waarde 52 0 0

Base saturation percentage
Ca (60-70%) 76,67% 0,00%
Mg (10-20%) 11,81% 0,00%
K (2-5%) 1,64% 0,00%
Na (0,5-3%) 0,84% 0,00%
Aluminium 0,00% 0,00%
Waterstof 9,00% 0,00%

analyse kg/ha
Adviesgift   
kg/ha

Kobalt 0,448 0,13 0,000
Chloor 
Borium 2,6 0,50 0,0
Ijzer 1093 0,00 0
Mangaan 43 10,00 0
Koper 21,6 0,00 0,0
Zink 125 0,00 0
Molybdeen 0,11 0,50 0,00

Adviesgift is gebaseerd op een bouwvoor en bewerkingsdiepte van 20 cm.
Meststoffen zijn in netto kg, omrekenen is noodzakelijk. (bv Ca ipv CaO)
Let op bemesting uit voorgaande jaren moet nog afgetrokken worden van adviesgift. 

HortiNova Groep B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de KvK Midden-Brabant te Tilburg onder nr. 20111099. Omdat HortiNova Groep B.V. geen invloed 
heeft en/of geen controle uitoefent op de uitvoering en/of toepassing van de door haar verstrekte adviezen, aanvaardt HortiNova Groep B.V. voor de gevolgen ervan 
geen enkele aansprakelijkheid.

Schuttershof 5
5283 WH
Boxtel

Wilhelminapark 1

vollegrondsgroente
92,442

12 februari 2015

a
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