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Het perspectief van de landbouw in onze eigen 
streek 
 
Gerrit Hegen 
 
In een vorige bijdrage beschreef ik de ontwikkelingen van de agrarische sector in onze eigen streek 
sinds 1986, het moment dat ik als dierenarts in Sleen met mijn werkzaamheden begon. In het nu 
volgende ga ik het perspectief van de landbouw in Sleen en omstreken uitlichten.  
 
Drenthe heeft van oudsher een grote en sterke landbouwsector. Deze is, relatief 
gezien, vrij extensief van aard. Ook nu nog is de landbouw de grootste 
grondgebruiker van Drenthe. Ongeveer 70% van het oppervlak (148.000 ha) van 
Drenthe is ervoor in gebruik, ca. 60000 ha voor akkerbouw, ca. 85000 voor 
grasland en voedergewassen en ca. 3000 ha voor tuinbouw. Bij het 
productieproces gebruikt de landbouw de bodem. De wijze waarop men met de 
bodem omgaat, is aan verandering onderhevig. Na de tweede wereldoorlog 
kreeg het gebruik van (goedkope) kunstmest een enorme impuls. Dat is goed 
geweest voor de opbrengsten. Zo steeg de productie van een hectare tarwe van 
2 ton in 1930 naar 10 ton nu. Dat is niet alleen door betere bemesting, maar ook 
door betere rassen en meer aandacht voor de bodem. Dat met het gebruik van 
kunstmest een aantal aspecten van een gezonde bodem uit het oog werd 
verloren, werd aanvankelijk voor lief genomen. Wat er te kort is kun je immers 
aanvullen vanuit de kunstmestzak. Inmiddels wordt er heel anders gedacht: “Het 
verhaal van de bodem”. 
 
De bodem onder onze voeten. 
Direct rond de dorpen Noord-Sleen, Sleen, Diphoorn en Erm liggen een aantal essen 
waarvan de bodem bestaat uit keileem met een laagje dekzand. Ze maken deel uit van de 
Sleenerug, die net als de Hondsrug in de Saale ijstijd (250.000-130.000 jaar geleden) is 
afgezet. Keileem bestaat uit leem, leemhoudend zand en keien. De keien zijn afkomstig uit 
Scandinavië en door de opschuivende ijskap hier terecht gekomen. Waar deze bodem aan de 
oppervlakte komt, zijn vanaf 3800 jaar voor Christus de hunebedden ontstaan. De grote 
zwerfkeien lagen aan de oppervlakte en werden gebruikt voor het skelet van het hunebed, 
de kleinere keien voor opvulling. Keileembodems met leemhoudend zand zijn het meest 
vruchtbaar, vandaar dat de eerste escomplexen in Drenthe daarop zijn ontstaan. Daarop 
aansluitend ligt landbouwgrond die ontgonnen is uit heideveld (veldgrond), waarvan de 
bodem bestaat uit podzolgrond. Een podzolbodem is de kenmerkende bodem van de 
zandlandschappen, zoals rond onze dorpen. In de laatste ijstijd (Weichsel), die 12.000 jaar 
geleden eindigde, is het keileem bedekt met een laag leemarm dekzand, dat door de wind 
over plaatselijk aanwezige kale (pool)vlakten en toendra’s werd aangevoerd.  Op dat dekzand 
groeide loofbos (voornamelijk gemengd bos met eik, linde, iep en es) en zo werd een 
bovenlaag met organisch materiaal (organische stof, humus) gevormd. Vanaf ongeveer 3800 
jaar voor Chr. begonnen prehistorische boeren het bos te kappen en er akkers van te 
maken, waarop gedurende een aantal jaren granen werden verbouwd, tot de grond uitgeput 
raakte. Een nieuw stuk bos werd gekapt en het verlaten stuk verruigde. Door verzuring en 
verschraling ontstond niet opnieuw bos maar heideveld. Door de eeuwenlange inwerking 
van uitspoeling en inspoeling in leemarm dekzand, ontstond op het heideveld dat typische 
bodemprofiel van de zandlandschappen: de podzolbodem. Als je er een gat van een meter 
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diep in de grond graaft (een profielkuil maakt) dan zie je een opvallende gelaagdheid met een 
dunne bewortelde toplaag, een mineraalarme uitspoelinglaag, een mineraalrijke 
inspoelingslaag en schoon zand (afbeelding 1). 
Onder de laag schoon zand tref je, zoals in afbeelding 1 te zien is, een laag keileem aan. De 
veldkeien zijn te zien in de leem en het leemhoudende zand. 
 
 

 
Afb. 1 Podzolbodem en voorkomen in Nederland. 
 
 
Van oorsprong zijn de podzolbodems niet erg vruchtbaar. Het is dus niet verwonderlijk dat 
het bouwland flink werd bemest vanaf de tijd dat de esdorpen hun definitieve plek in het 
landschap kregen. Bekend is het gebruik van 
plaggenmest die op de akkers werd gebracht (zie 
later). In de loop van eeuwen heeft dat ervoor gezorgd 
dat de toplaag (zwarte bouwvoor met veel humus) wel 
tot 50 cm dik werd op oude bouwlanden. Naast de van 
oorsprong hoge ligging van de essen heeft dat tot extra 
hoogteverschil in het landschap geleid. Op de 
ontgonnen heidevelden, zoals bijvoorbeeld in het 
Westerveld, is de laag teelaarde veel dunner, 20 tot 30 
cm. Bij een omgewaaide boom nabij de Galgenberg is 
in het heideveld het typische podzol bodemprofiel te 
zien (afbeelding 2): direct onder het blad, mos en heide 
een zeer dunne toplaag, dan een lichtgrijze 
uitspoelingslaag, daarna een donkerbruine 
inspoelingslaag en daaronder schoon zand. 
    
                                              Afb. 2 Podzol bodem op heideveld. 

Keileem	
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Behalve keileembodems en podzolbodems op de essen en de veldgronden vinden we in onze 
streek ook veengronden (ook wel madeveengronden) en eerdgronden (ook wel 
zandeerdgronden) die voorkomen in de beekdalen. Interessant is het kaartje uit 1962 in 
afbeelding 3 met een overzicht van de bodemsoorten rond Sleen, Noord-Sleen en Diphoorn. 
 

 
Afb. 3 Bodemsoorten rond Sleen, Noord-Sleen en Diphoorn 
 
De bruine vlakken (ten noorden en zuiden van Noord Sleen, ten noordoosten van Sleen en 
ten westen van Diphoorn zijn de vermelde (kleinere en oudere) escomplexen op 
keileemgronden. De oranje, roze en paarse vlakken zijn de podzolgronden. Van oorsprong 
was dat heideveld. 
 
Werken aan de bodem 
Bijna 6000 jaar geleden kwamen de eerste boeren op het Drents Plateau. Vanaf ongeveer 
3800-3600 jaar v. Chr., het midden-neolithicum, waren de tot de Trechterbekercultuur 
behorende hunebedbouwers het eerste volk dat op grote schaal landbouw en veeteelt 
bedreef. In de eerste periode kapten de boeren stukken bos op hoge gronden. Het hout 
werd gebruikt als bouw- en brandhout of op het land verbrand (brandcultuur). Op de 
vrijgekomen grond werden granen verbouwd. Als de grond uitgeput was herhaalde zich deze 
cyclus. In de late Bronstijd ontstonden de Celtic Fields, zoals de complexen in het Sleener 
Zand tussen de Papeloze Kerk en de Galgenberg.  
In de Midden-IJzertijd (500-250 v.Chr.) ontstonden nederzettingenpatronen met 
buurtschappen binnen vaste gebieden (de latere marken). De nederzettingen werden nog 
wel verplaatst als de bodemvruchtbaarheid afnam. Een deel kwam te liggen bij (vruchtbare) 
keileemgronden, zo ook Sleen, Noord-Sleen, Diphoorn en Erm. Meer en meer kwam het 
gemengde bedrijf in zwang. Naast de teelt van granen werden schapen, geiten, rundvee, 
varkens, kippen en later ook paarden gehouden. Er werden boerderijen gebouwd met 



	 4	

ruimte om de dieren in de winter op te stallen. Heideplaggen werden als strooisel gebruikt. 
De plaggenmest werd gebruikt voor de bemesting van het bouwland. De 
bodemvruchtbaarheid bleef op peil en vanaf de vroege middeleeuwen kregen de 
nederzettingen meer en meer een vaste plek met essen in de directe omgeving. Vee werd 
geweid op de heide (schapen), in de toen nog uitgebreid beboste beekdalen (rundvee) en op 
stoppelland. Er vonden wel beperkt heideontginningen plaats, maar pas met de opkomst van 
de kunstmest vanaf begin 20ste eeuw nam dat een grote vlucht. De kunstmest was ook nodig 
om de “ziekte van de Drentse essen” tegen te gaan. Het ging hierbij om de verzuring van de 
bodem, die in combinatie met fosforgebrek de gewassen vatbaarder maakte voor ziekten en 
plagen met misoogsten als gevolg. Vandaar dat thomasslakkenmeel (fijngemalen 
hoogovenslakken van fosfaatrijk ijzererts), dat kalk en fosfor aanbracht, werd toegepast en in 
combinatie met stalmest (organische mest) goede resultaten opleverde.  
 
De Duitser Justus von Liebig (1803-1873) wordt beschouwd als de uitvinder en eerste 
gebruiker van kunstmest. Von Liebig onderzocht nauwkeurig welke elementen planten 
nodig hadden om te groeien. Daarna startte hij een proef met kunstmestgiften. Liebig 
onderscheidde drie essentiële voedingsstoffen: stikstof (N), fosfaat (P2O5) en kali (K2O). 
Naast deze essentiële voedingsstoffen erkende Liebig ook het belang van andere mineralen 
(o.a. calcium en zwavel) en sporenelementen (o.a. magnesium, borium en koper). Bron: 
Wikipedia. 
 
Het ruim beschikbaar komen van goedkope kunstmest zoals de stikstofmeststoffen 
Chilisalpeter en kalkammonsalpeter, de fosfaatmeststoffen als super- en tripelsuperfosfaat en 
kalizout verhoogden de opbrengsten enorm. Ook meststoffen als Kieseriet, een magnesium 
en zwavelhoudende meststof, droegen eraan bij. Dat leek aanvankelijk een succesverhaal. 
Toch bleek langzaam maar zeker dat er wat mankeerde. Zelfs Von Liebig onderkende al dat 
alleen met kunstmest duurzaam bodembeheer niet mogelijk is. Daarom nu iets over de 
processen in de bodem. 
 
Werken aan de bodem, van de ontginning en het in cultuur brengen tot het telen van 
gewassen, is aandacht besteden aan zes processen: waterhuishouding, structuur, 
beworteling, organische stof, bodemleven en bodemchemie. Deze processen 
vertonen een grote onderlinge samenhang en mogen volgens de huidige inzichten niet los 
van elkaar worden gezien. Ze werken samen en vullen elkaar aan in een prachtig biologisch 
proces. 
 

1. Waterhuishouding 
In de landbouw is het beheersen van water op de verschillende grondsoorten en op 
perceelsniveau noodzakelijk. Watertekort of wateroverlast is slecht voor het functioneren 
van de bodem en voor de gewasopbrengsten. De waterschappen spelen van oudsher een 
belangrijke rol in de waterbeheersing van het onbebouwde gebied. Zoals we eerder gezien 
hebben, is dat meer dan de helft van de oppervlakte in de provincie Drenthe. Dat hier en 
daar waterbeheersing in de landbouw, in bewoond gebied en in natuurgebieden op 
gespannen voet staan, moge duidelijk zijn. Toch blijkt in goed overleg en met hulp van 
technische voorzieningen heel veel mogelijk voor een goede waterhuishouding voor al die 
deelgebieden. In de landbouw is ook het inzicht gekomen dat een slechte bodemstructuur 
(door bodemverdichting, te weinig organische stof en te weinig bekalking) en onvoldoende 
bodemleven bijdraagt aan een matige of slechte waterhuishouding. Als er na een 
regenperiode langdurig water staat op percelen waar je dat vroeger niet zag dan is dat een 
teken van een slechte bodemstructuur. Een goed werkende bodem houdt als een spons 
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water vast, waardoor er minder verdroging optreedt. De open en gezonde bodem filtert 
continue het water en zorgt voor aanvulling van het grondwater en is dus ook voor de 
kwaliteit van drinkwater van groot belang. Ten westen van Sleen ligt het waterwingebied en 
grondwaterbeschermingsgebied Kruidhaars en ten oosten van Noord-Sleen (de Hullen) dat 
van het Valtherbos-Noordbargerbos (Afbeelding 4). Boeren die grond hebben in deze 
gebieden werken door te zorgen voor een goede bodemkwaliteit nauw samen met de 
Waterleiding Maatschappij Drenthe voor een mooi natuurproduct: Drents drinkwater. 
 

 
Afb. 4 Grondwaterwinning Kruidhaars en Valtherbos-Noordbargeres (Royal Haskoning DHV). 
 

2. Structuur 
Als je in Sleen e.o. de tuin omspit moet je het beeld zien zoals te zien op het eerste plaatje in 
afbeelding 5. Dus een mooie kruimelstructuur. Is het afgerond blokkig of zelfs scherpblokkig 
dan is er iets mis met de structuur. 
 

. 

 
Afb. 5 structuur van zandgrond

Goed                   matig              slecht
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Een goede structuur van de bodem betekent dat deze los is en lucht- en waterhoudend als een 
spons. Zware machines met verkeerde banden of onjuiste bandenspanning zijn niet bevorderlijk, 
evenals een slechte ontwatering, een te zure grond en/of een tekort aan kalk. Dit betekent dat op 
basis van grondonderzoek ter plaatse (een profielkuil) en in het laboratorium moet worden 
bepaald wat er mankeert. Een slechte structuur door een matige bekalkingstoestand heeft in veel 
gazons een slecht grassenbestand tot gevolg met veel mos en oppervlakkig wortelend gras 
(ruwbeemd, straatgras). De remedie is een jaarlijkse onderhoudsbekalking. Boeren doen dat op 
hun akkers en weilanden ook. In het najaar zie je kalkstrooiers die schuimaarde (kalkhoudend 
bijproduct van de suikerbietenfabriek) of andere natte of droge kalkmeststoffen op het land 
brengen (afbeelding 6).  
 

3. Beworteling 
Het wortelstelsel van planten speelt een centrale rol in 
de opname en benutting van voedingsstoffen in de 
bodem, inclusief water. Hoe beter de structuur van de 
bodem hoe beter de wortels hun rol kunnen vervullen 
en hoe dieper ze reiken. De beworteling is een 
belangrijke bron van organische stof en leverancier van 
voeding voor het bodemleven. Grassen en granen maken 
massaal wortels en zorgen in de bovengrond voor een 
goede structuur. Van gras kun je zeggen dat ieder jaar 
onder de grond net zoveel massa aan wortels groeit dan 
bovengronds aan gras. Alle landbouwgewassen leggen in 
de bovengrondse plantendelen en in de wortels heel veel 
koolzuurgas (CO2) vast via de fotosynthese. De 
landbouw is de enige sector die op grote schaal CO2 
kan vastleggen in de bodem in de vorm van organische 
stof. Boeren zijn dus in feite “koolstofboer”.  
 

 Afb. 6 Mooi lijnenspel op een bekalkte akker aan 
de Middelesweg in Noord-Sleen. 

 
Goed grasland levert jaarlijks 11.000 kg droge stof gras. Voor elke kg droge stof wordt 2 
kg koolzuurgas (CO2) vastgelegd, 11.000 kg in het gras en 11.000 kg in het wortelstelsel. 
Een hectare suikerbieten legt in de biet en in het blad 38.000 kg CO2 vast.  
 

4. Organische stof 
Uit aangevoerd vers organisch materiaal 
(wortels, gewasresten, blad) en uit 
stalmest, compost en dierlijke mest wordt 
humus (organische stof in de bodem) 
gevormd (afbeelding 7).  
 
Afb. 7 De cyclus van organische stof. 
 
Op haar beurt levert de organische stof door 
mineralisatie voedingstoffen voor het 
bodemleven en zorgt het samen met klei/leemdeeltjes als een accu voor binding en geleidelijk 
afgeven van mineralen (afbeelding 8). De organische stof zorgt verder voor sponswerking en dat is 
goed voor het waterbergend vermogen van de bodem. De bodem wordt minder droogtegevoelig. 
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De accu van de bodem: 
klei(leem)deeltjes en humus 
(=stabiele organische stof in 
de bodem) binden mineralen 
en geven ze geleidelijk af aan 
de wortels. 

 
Afb. 8 De accu van de bodem 
 
Per gewas varieert de aanvoer van organische stof vanuit wortels en gewasresten enorm. Granen 
en grassen brengen veel organische stof aan via de wortels maar aardappelen, bieten en mais veel 
minder. Het gevolg van intensieve bouwplannen (aardappelen-granen-bieten) is dat het organische 
stofgehalte door te geringe aanvoer bij een gelijkblijvende afbraak afneemt met negatieve gevolgen 
voor de bodemvruchtbaarheid en het waterbergend vermogen. De weerbaarheid van de bodem 
neemt af en de gewassen worden gevoeliger voor plantenziekten. Vandaar dat boeren veel doen 
aan het verhogen van de organische stof in de bodem. Dat kan door stro bij de graanoogst 
gehakseld op het land achter te laten, door de teelt van groenbemesters (ook wel vanggewas 
genoemd) na granen en mais, zoals bladkool, bladramenas, wikke en mosterdzaad, door compost 
op het land te brengen en door een minder intensief bouwplan waarin graan of gras als extra 
tussengewas geteeld wordt. Ook de toepassing van dierlijke mest als vervanger van kunstmest 
draagt bij aan de verhoging van de organische stof. Voordeel van een groenbemester/vanggewas is, 
naast verhogen van het organische stofgehalte, dat het de uitspoeling van meststoffen tegen gaat. 
Groenbemesters zijn de reden dat veel akkers in onze streek in de herfst groen kleuren. 
  

5. Bodemleven 
Dit is een adembenemend onderdeel van de bodem. Het wekt verwondering hoe het systeem 
werkt en in elkaar grijpt. Een vruchtbare bodem bevat in de bouwvoor, zeg maar gemiddeld de 
bovenste 25 cm, per hectare: 

• 10.080 kg bacteriën en actinomyceten (dradenvormende zuurstof-minnende bacteriën) 
• 10.000 kg schimmels 
• 379 kg protozoën (eencellige organismen) 
• 50 kg nematoden (aaltjes) 
• 6,5 kg springstaarten 
• 4,4 kg mijten 
• 67 kg duizendpoten, insecten en spinnen 
• 4000 kg regenwormen 
• 1 kg mollen 

Dit bodem-voedselweb (afbeelding 9) biedt een enorme biodiversiteit (verscheidenheid aan leven). 
Het is eten en gegeten worden en er is een versterkende samenwerking (symbiose) op 
onderdelen. Zo zijn de draden van schimmels en actinomyceten heel belangrijk voor het contact 
tussen plantenwortel en gronddeeltjes. Ze helpen bij de opname van voedingsstoffen. De 
restproducten vormen een belangrijke voedingsbron voor de gewassen en het geheel van het 
bodem-voedselweb vergroot de weerbaarheid tegen plantenziekten.  
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Afb. 9 Het bodem-voedselweb. 
 
Het grootste deel van het bodemleven bestaat uit zuurstof-minnende organismen. Vandaar dat de 
losse sponsstructuur van de bodem, waarin lucht en water gemakkelijk vastgehouden worden, zo 
belangrijk is voor een goede bodem met een actief bodemleven.  
 

6. Bodemchemie 
Met de chemie zijn we weer terug in de wereld van stikstof, fosfaat en kali en andere mineralen en 
sporenelementen. Dat is niet in de eerste plaats kunstmest. Een scala aan maatregelen hebben 
ertoe geleid dat sinds de jaren 80 van de vorige eeuw de hoeveelheid kunstmest drastisch is 
gereduceerd: 

• Een vruchtbare bodem levert er door mineralisatie en een goed werkende accu heel veel 
van na. De restproducten van het bodemleven (slijm, uitwerpselen en afgestorven 
materiaal) dienen ook als voedingsstof voor de plant.  

• Een mooie vorm van symbiose vindt plaats in vlinderbloemige gewassen, zoals klaver, 
groenbemesters en peulvruchten. In de wortels binden ze in samenwerking met 
wortelknolletjesbacteriën stikstof uit de lucht. De stikstof kan gebruikt worden voor de 
groei.  

• Een goede verdeling en betere toepassing van dierlijke mest via bouwlandinjecteurs en 
zodebemesters zorgt ervoor dat de mineralen uit de dierlijke mest veel beter benut 
worden. Op grasland zelfs met 2/3 deel.  

• Biologische bedrijven mogen geen kunstmest gebruiken. Wel kunnen ze gericht werken 
met stalmest, drijfmest en compost en tegenwoordig ook meer en meer met groene 
meststoffen. Dat zijn meststoffen die gemaakt zijn uit dierlijke mest en waar bepaalde 
elementen meer of minder in zitten. Gedroogde koemest voor de tuin is ook een 
voorbeeld van een groene meststof. 

Gangbare bedrijven kunnen nog steeds tekorten aanvullen met minerale kunstmeststoffen, maar 
maken ook steeds meer gebruik van groene meststoffen. Overbemesting onder het mom van 
“baat het niet, dan schaadt het niet” is uit den boze. Evenwichtsbemesting betekent dat wat er met 
het geoogste product aan stikstof en fosfor van het land gaat, bij kan worden bemest. Doe je dat 
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niet dan daalt de bodemvruchtbaarheid. Regelgeving van de overheid moet daarop inspelen. 
Regelmatig onderzoek van grondmonsters is nodig om dit op deze manier te kunnen doen. 
Evenwichtsbemesting is precisiebemesting op perceelsniveau. Het voorkomt overbemesting, 
uitspoeling van stikstof naar het grondwater en afspoeling van fosfaat naar het oppervlaktewater, 
drie erg nadelige milieueffecten die aan de basis 
staan van stikstof- en fosfaatregelgeving. 
Een belangrijk onderdeel in de bodemchemie is de 
beschikbaarheid van water. De sponswerking van de 
bodem is al genoemd. In perioden met 
neerslagtekort kan beregening nodig zijn. 
2018, 2019 en 2020 waren drie droge jaren op rij met een 
fors neerslagtekort. Overal in het veld zag je 
beregeningsinstallaties. Dat was nodig om de 
gewassen aan het groeien te houden. Je kunt de 
bodem nog zo goed op orde hebben met een goed 
aanbod van voedingsstoffen, als er te kort is aan water dan 
groeit het gewas niet en dreigt een misoogst. Met 
name in de periode van korrelzetting bij granen en mais 
en knolzetting bij aardappelen is veel water nodig. Ook 
bieten en gras hebben in perioden van droogte 
behoefte aan zo nu en dan een bui beregenings-regen. Op 
het Drents plateau ontkomen boeren daarom niet aan 
beregening met grondwater. Daarvoor moeten ze 
investeren in putten en beregeningsinstallaties. Nu zijn dat 
nog vaak pompen met dieselmotor, maar de eerste 
installaties op elektriciteit zijn al verkocht. 
                    Afb. 10 Beregeningsinstallatie in actie in het Westerveld. 
 
Concluderend: als de bodem goed werkt is dat goed voor de milieuprestaties van het 
boerenbedrijf. De boer hoeft minder kunstmest te gebruiken, de gewassen zijn minder 
gevoelig voor ziekten en plagen en hebben minder last van droogte. De oogstzekerheid, de 
kwaliteit en de smaak van de gewassen als bron van goede voeding van mens en dier neemt 
toe. Een gezonde bodem draagt in belangrijke mate bij aan de economische weerbaarheid 
van het boerenbedrijf.  
 
In een volgende bijdrage ga ik in op de bedrijfsvoering op akkerbouw- en melkveehouderijbedrijven en wat je 
daarvan ziet in het buitengebied. Verder aandacht voor biodiversiteit en voor samenwerking tussen akkerbouwer en 
melkveehouder. Dat sluit naadloos aan bij het onderwerp kringlooplandbouw waarmee die bijdrage wordt 
afgesloten.  
	


