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Veranderde context landbouw 21e eeuw

 Klimaatverandering (mitigatie & adaptie)

 Bodem degradatie, bodemdaling (NL), verzilting

 Groei wereldbevolking

 Opraken productiemiddelen (fosfaat, fossiele energie)

 Wettelijke/maatschappelijk beperkingen emissies en inputs (N, P, gwb)

 Afnemende biodiversiteit

 Te weinig ruimte voor & landbouw & landschap & recreatie & biodiversiteit 

& energieproductie,  ......, ..... (NL)

 Snelle technologische ontwikkelingen

Kansen voor drastische systeemveranderingen!



Wat voor landbouw is nodig?

 Regeneratief

 Productief

 Veerkrachtig

‘Duurzaam’ huidig – geen impact

Gangbaar – negatieve impact

Regeneratief – positieve impact



Half Nederland daalt

 Dalend Noordzeebekken

 Inklinking

 Ontwatering

 Afbraak veenlagen

 Gas/zoutwinning

 Stijging zeespiegel

 Verzilting, 

Waterdynamiek, 

Structuur



Bodemstructuur verslechterd

ondergrondverdichting

• Toename aslasten
• Inklinking
• Toename natte

(oogst) 
omstandigheden



Ondergrondverdichting, een onderschat

gevolg van zware mechanisatie!

 Meer afspoeling en erosie

 Minder waterinfiltratie

 Lagere grondwaterspiegel

 Lager NUE

 Minder water opslag

 Hoger risico verzilting

 Meer verslemping

 Hogere irrigatie behoefte

 Hogere droogte gevoeligheid



Voorkomen en opheffen

ondergrondverdichting

 Lage Bodemdruk

● Rijpaden

● Lichte machines

 Boven overploegen

 Woelen

 Doorwortelen

 Perforeren
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Landbouw 20e eeuw = monocultuur

Voordeel: efficiënt, lage kosten, mechanisatie, eenvoud, subsidies

keerzijde:

 Gevoelig voor ziekten en plagen  (host abundance)

 Gevoelig voor fysische druk: erosie, water, verdichting

 Lange termijn productiefunctie < (bodem)

 Lage biodiversiteit

 Gescheiden functies: landbouw ≠

● Biodiversiteit

● Landschap

● Recreatie



Crop Diversity works!
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Beillouin et al 2019, DOI 10.1016/J.DIB.2019.103898

Biodiversity Soil quality Production

Croprotations

agroforestry

Mixed cropping

• Higher resource use efficiency
• Higher Land Equivalent Ratio
• Lower pest and disease pressure
• More biodiversity
• Higher C sequestration
• Better soil quality
• Better weed suppression
• Less erosion

But with current technology economic 
less efficient (labour)
And ....   Much more complex to manage



1.21-1.58

Intercrop system LER

Wheat/maize

Wheat/soybean

Faba bean/maize
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Performance characterized by 
Land Equivalent Ratio = sum of the relative yields

Yi: yield crop i in intercrop
Mi: yield crop i in sole crop

LER = land area that would be needed as sole crops to 
produce the same yield as a unit area of intercrop

1.23-1.26

1.13-1.34

Fang Gou, 2016



Airborne versus soil-borne pathogens  

n Reduction in 

disease incidence

Reduction in disease 

index

Airborne 804 38% 40%

Soilborne 136 47% 38%

Pathogen groups

n Reduction in 

disease incidence

Reduction in disease 

index

Bacterial diseases 53 73% 37%

Fungal diseases 1158 32% 43%

Virus disease 43 35% 42%

Fang Gou, 2016



Spatial Crop Diversity



Hoe kan dat eruit zien?



Biodiversiteit binnen percelen

 Bodem biodiversiteit is basis

 + insecten binnen percelen

 Continuiteit creëren in food and shelter binnen percelen!

 Niet alles doden door intensieve grondbewerking of 
pesticiden!

 Bodembiodiversiteit en ‘ground dwellers spelen een
belangrijke rol in ziekten en plaag beheersing

 Elk gewas brengt zijn eigen biodiversiteit met zich mee!

 Zoek de biodiversiteit voor een belangrijk deel in de 
gewassen, vul aan met niet productieve elementen
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Strokenteelt: verschillende gewassen met 

eigen management
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Strip cropping, ERF bv Almere (since 2017)
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Strip effects



Crop diversity

and CA increase

population of soil

dwellers

Tamburini et al 2015. , Journal of 
Applied Ecology 53(1):n/a-n/a ·

Shuang Xie, 2015. Master thesis WU-FSE 



Looking for food and shelter



P.I. in potato, strips always lower infection



Aphids in pea
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2018Grootschalig boeren in een kleinschalig landschap
Strokenteelt voor boerenlandvogels - een bouwsteen voor natuur inclusieve landbouw



Grootschalig boeren in een kleinschalig landschap
Strokenteelt voor Boerenlandvogels - een bouwsteen voor natuur inclusieve landbouw

2019



 

Demonstratie 
gebied (444ha)  

Referentiegebied 
(454ha) 

Strokenteelt 
(22,8ha)  

terr. terr./100ha terr. terr./100ha terr. terr./100ha 

Gele Kwikstaart 7 1,6 6 1,3 2 13,2 

Graspieper 17 3,8 13 2,9 1 4,4 

Kievit 39 8,8 4 0,9 7 30,7 

Scholekster 31 7,0 5 1,1 9 39,5 

Veldleeuwerik 31 7,0 14 3,1 5 21,9 

Tabel 1: Broedvogelterritoria 2018 voor het PARTRIDGE demonstratiegebied, PARTRIDGE referentiegebied 

(zonder maatregelen) en de strokenteelt gelegen in het demonstratiegebied. 
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Zware last op sterkste grond
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Mengteelten

in China





Strokenteelt en agroforestry
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De systeemverandering
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https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIXgu7r-r8gCFUQ4PgodUbcALA&url=https://landbouwpowerss.wordpress.com/2014/09/20/wieringa-espel-in-actie-met-de-nieuwe-agrifac-bietenrooier/&psig=AFQjCNF8UpjTzCERPhag5lj1e6zNESfSfQ&ust=1444294439791453


agronomie

ecologie

technologie

Visie:Verbind Agronomy, Ecologie en Technologie
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Agro-ecologie met 
High-tech ondersteuning



Ontwikkelingen in Technologie



Nieuwe techniek?



Treffler eg

Oude techniek?
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Schoffel met Camera 

of GPS side-shift



Robovator Poulsen in lettuce

www.visionweeding.co

m

http://www.visionweeding.com/


“Oude” techniek - GPS
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Oude ideeën met nieuwe techniek
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Nieuwe mogelijkheden door nieuwe 

techniek
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Nieuwe mogelijkheden door nieuwe 

techniek

44



Nieuwe mogelijkheden door nieuwe 

techniek
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Robotti met Camera systeem
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Robotti met Camera systeem
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Oude ideeën met nieuwe techniek
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Robotti met Camera systeem
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Dank voor uw aandacht!



In dienst van een regeneratieve, veerkrachtige en productieve

landbouw

Wijnand Sukkel, Marleen Riemens – Wageningen University & Research


