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Dagverslag  
 

Opening Proeftuin Agroecologie en Technologie  

26 september 2018, Lelystad 
 
Op een schitterende zonovergoten herfstdag is in Lelystad de Proeftuin Agroecologie en Technologie van 
Wageningen University & Research geopend te Lelystad. Op 80 hectare worden hier de bouwstenen voor een 
toekomstbestendige landbouw gezocht, getest en verbeterd. Dit proces vind plaats in nauwe samenwerking 
met boeren, onderzoekers, onderwijs, NGO’s, ketenpartijen, overheden en andere stakeholders. Bruggen 
worden geslagen tussen agronomie, ecologie en technologie.  
 
De dag startte om 10.00 met drie inleiders die de betekenis en het belang van de Proeftuin voor de sector 
toelichten. Johan Osinga (Directeur Generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied - Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit) prijst de Nederlandse landbouwsector en de successen die zijn behaald met onze 
innovatieve landbouwsector. We hebben volop gezond en veilig voedsel anno 2018, deels te danken aan ons 
vooruitstrevende kennis en toepassing van technologie. Dhr. Osinga ziet grote kansen in de Proeftuin, waarin 
we fundamenteel anders gebruik gaan maken van technologie. Arthur Mol (Rector Magnificus Wageningen 
University & Research) ziet de Proeftuin als kans, als voorbeeld van samenwerking tussen verschillende 
stromingen binnen de landbouw. Samenwerking tussen ecologen en technologen, tussen gangbaar en 
biologisch. Maar, hij stipt aan: ‘we zijn er nog niet. Daarom ook deze Proeftuin’. Er zijn nog zoveel vragen om 
gezamenlijk stappen in te zetten: op het gebied van gezond bodembeheer, mengteelten en rassen. Hoe dit 
gecombineerd in te zetten voor een toekomstbestendig systeem? Antwoorden en succesvolle toepassingen 
vinden we alleen door nauw samen te werken, aldus Dhr. Mol, in co-creatie met fundamenteel & toegepast 
onderzoek, voortbouwend op de kennis en ervaring van boeren. Jan-Nico Appelman (Gedeputeerde Provincie 
Flevoland) prijst de locatie waar we aanwezig zijn: de Broekemahoeve. Hij benoemt het ‘baanbrekende 
onderzoek’ wat hier al jaren wordt uitgevoerd aan bodem en duurzame bedrijfssystemen. Appelman; ‘het was 
vroeger al een proeftuin! Het bruist hier’. Appelman vertelt hoe de Proeftuin aansluit bij het moderne 
overheidsdenken: samen met een brede groep stakeholders de ‘roadmap’ bepalen, volgens co-creatie en 
adaptief werken. De Proeftuin past aldus Appelman perfect in de Landbouw visie van de Provincie Flevoland: 
Landbouw Meerdere Smaken.  
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Wijnand Sukkel (Wageningen University & Research) vertelde wat er al gebeurt op de Proeftuin en waar het 
voor staat. Want, wat beoogt de Proeftuin met de woorden agroecologie en technologie? ‘In de afgelopen 
decennia is de technologie leidend geweest in de keuzes van agronomie. Met ecologie werd weinig rekening 
gehouden. In deze Proeftuin zal worden onderzocht hoe technologie kan worden ingezet om ecologische 
processen te ondersteunen, benutten en stimuleren’. Dat brengt ons bij zogenaamde ‘regeneratieve 
landbouw’, een vorm van landbouw die niet alleen duurzaam is (geen schade aanbrengen aan natuurlijke 
hulpbronnen) maar een hogere kwaliteit van natuurlijke hulpbronnen (re)genereert: dus iets toevoegt.  Dit 
vergt een omslag in ons denken; we moeten ‘gaan denken als een regenworm’, waar heeft die behoefte aan? 
‘Deze opening is een startpunt meer dan een eindpunt. Samen aan de slag!’  Marleen Riemens (Wageningen 
University & Research) lichtte toe waar de Proeftuin aan werkt op het gebied van groene gewasbescherming. 
We bevinden ons middenin een tijd waarin er kritisch wordt gekeken naar de toepassing van 
gewasbeschermingsmiddelen. Het Duitse onderzoek naar afname van biodiversiteit heeft velen wakker 
geschud. Marleen licht het concept IPM toe, waarin er gebruik wordt gemaakt van vele (preventieve) 
maatregelen die samen een robuust teeltsysteem creëren waarin een minimaal gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen nodig zal zijn. Binnen IPM wordt gewerkt aan de inzet van gewasdiversiteit, 
robuuste rassen, een goed monitorings- en detectie beleid en inzet van natuurlijke vijanden, biologische 
bestrijding, groene bestrijding of zeer gerichte chemische bestrijding van ziektes en plagen.  
 
De Proeftuin gaat zich richten op het verdiepen van de kennis over agroecologische bouwstenen, het 
integreren (synthese) van deze kennis en verdere kennisverspreiding (opschalen en uitrollen) van praktijkrijpe 
bouwstenen.  
 
Volgend programma onderdeel bestond uit een rondleiding over de 80 hectare  Proeftuin, langs 3 onderdelen: 
gezond bodembeheer en groenbemesters (toegelicht in het veld door Wiepie Haagsma), gewasdiversiteit 
(Dirk van Apeldoorn) en groene gewasbescherming (Marleen Riemens).  
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Terug in de schuur volgde de officiële opening. Een insectenhotel werd gevuld door de inleiders, panelleden en 
bezoekers van de opening. Frans van Alebeek (beleidsmedewerker akkervogels, Vogelbescherming 
Nederland) legde het nut en noodzaak van het insectenhotel uit en legde hierbij de relatie tussen het belang 
van insecten voor de landbouw en de kansen voor de landbouw om bij te dragen aan een gezond landschap 
met een rijke biodiversiteit.  
 

 
 
Een paneldiscussie volgde met panelleden Lizelore Vos (biologisch dynamisch boerin), Volkert Engelsman 
(CEO EOSTA), Jaap van Wenum (voorzitter LTO akkerbouw) en Peter Groot Koerkamp (hoogleraar WUR 
Agrotechnologie). Lizelore Vos lichtte haar bedrijf toe aan de hand van de agroecologische bouwstenen en 
liet zien dat ze al veel stappen heeft gezet richting een robuust bedrijf. Ze benoemt drie onderdelen van de 
Proeftuin waar zij erg benieuwd naar is en naar (resultaten en toepassing) uitkijkt: agroforestry, strokenteelt 
en slimme gewasbescherming. Volkert Engelsman roemt de Proeftuin: ‘het is de 1ste keer dat er zo integraal en 
co-creatief wordt gewerkt’. Volkert gaf aan: ‘hoe kan een boer groen worden als hij rood staat?’ en drukt ons op 
het hart dat we de (positieve en negatieve) milieu en natuur effecten van de verschillende systemen in kaart 
moeten brengen, zodat op een gegeven moment de ecosysteemdiensten in de kostprijs kunnen worden 
doorgerekend. Jaap van Wenum geeft de Proeftuin mee: bereken wat het kost (de bouwstenen) en wat levert 
het op? Hij ziet veel kansen voor onderzoek in het kader van de visie van het LTO op plantgezondheid. Van 
Wenum geeft ook een interessante onderzoeksvraag op: wat betekent de (verregaande) robotisering en 
automatisering voor het sociale systeem, o.a. van de boer? Peter Groot Koerkamp ziet in robotica nog 
gigantische uitdagingen; vaak kunnen ze één ding heel goed maar flexibiliteit is nog niet altijd vergevorderd. 
Extra onderzoek wil hij vooral inzetten op de logistieke mechanisatie van strokenteelten en mengteelten, het 
ontwerpen van mechanisatie die de bodem niet (verder) verdicht en een ontwerp systeem waarbij complexe 
systemen en keuzes gemakkelijker worden: welke gewassen in welk systeem?  
 
De ochtend sloten we af met een heerlijke vegetarische lunch van kok David Dumartin van Het Vegetarisch 
Restaurant , die zoveel mogelijk gebruik heeft gemaakt van de rijkdom aan gewassen op de Proeftuin, van 
wortel, kool en ui tot meer exotische gewassen als quinoa en sojabonen.  
 
 
 
Het middag programma, startende om 15.00, begon met een lezing van wederom Wijnand Sukkel en 
Marleen Riemens (beide Wageningen University & Research) met een soortgelijke inhoud als in het 
ochtendprogramma (zie pagina 2).  
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Niels Anten (Professor Crop System Analysis, Wageningen University & Research) presenteerde een verhaal 
over de effecten van gewasdiversiteit. Zijn er voordelen, welke en waarom? Niels leidde zijn verhaal in met: 
‘we mogen trots zijn op de opbrengsten die wij hebben bereikt met o.a. 100 jaar inzet van externe chemische 
middelen, mechanisatie en veredeling. Nu zitten we tegen de grenzen aan van dit model en ondervinden we 
naast voordelen, ook nadelen’. We gaan de transitie in naar een ecologischere manier van productie maar willen 
ook niet terug naar de ‘tijd van de aardappeleters’, aldus Niels. Niels toonde een aantal meta-analyses van 
monoculturen en mengteelten, waarin vele experimenten worden vergeleken en geanalyseerd om te 
onderzoeken of er ‘gemiddeld gezien’ voor- en/of nadelen zijn. ‘Mengteelten zijn 20-60% meer efficiënt in het 
land gebruiken dan monoteelten, onderdrukken gemiddeld 30% meer onkruiden en dat er zo’n 20-90% betere 
ziekte onderdrukking plaatsvind in mengteelten ten opzichte van monoteelten. Meer onderzoek is hoognodig, 
maar is op een aantal punten lastig: zo is veredeling lastiger, is er op dit moment (nog) geen markt voor 
onderzoek, is het technisch (bijv. oogst) nog niet haalbaar en laten de ecologische voordelen soms op zich 
wachten.  
 
Jaco Burgers (Directeur biologisch landbouwbedrijf ERF b.v.) vertelde over de toepassing van diverse 
agroecologische bouwstenen op het bedrijf ERF en de beweegredenen hierachter. ERF is nu zo’n 23 jaar 
geleden opgericht als beheerder van reservegronden aan de stadsranden in de Flevopolder. Naast 
grondbeheer doormiddel van biologische teelt op zo’n 1.800 hectare, werkt ERF actief aan kennisontwikkeling 
voor de biologische sector.  
Zo werkt ERF veel met machines op rupsbanden en seizoensrijpaden om structuurbederf zoveel mogelijk te 
beperken. Samen met de WUR werkt ERF aan een innovatief teeltsysteem op basis van strokenteelt. ERF 
experimenteert sinds 2014 met strokenteelt en nu al 2 teeltseizoenen op een perceel van zo’n 40 hectare 
volledig ingedeeld met stroken van 6, 12, 24 en 48 meter. Deze praktijkproef is zo ontworpen dat 
waarnemingen parallel plaatsvinden met lopende strokenteelt experimenten in Wageningen en Lelystad. ERF 
heeft inmiddels ervaring opgedaan met veel gewassen in strokenteelt, van aardappels, spruitkool tot doperwt 
– eigenlijk alle gewassen laten een neutraal of licht positief effect (opbrengst t.o.v. monoteelt) zien in het 
strokenteelt teeltsysteem.  
https://www.erfbv.nl/nl/kennisontwikkeling/experimenteren-met-strokenteelt 
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