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Van Nieuwenhuyzen heeft een akker-
bouwbedrijf van 120 hectare, waar-
van 20 hectare bijgehuurd voor de 

aardappelteelt, aan de rand van de Wie-
ringermeer. Het belangrijkste gewas zijn 
aardappelen: 30 hectare fritesaardappelen 
en 15 hectare pootaardappelen. Daarnaast 
teelt hij suikerbieten, wintertarwe, gras-
zaad, luzerne en wortelen en wordt land 
verhuurd voor bollen en spitskool.

BIOLOGISCH
De toenemende ziektedruk van de 

gewassen en de gezondheid van mensen in 
het algemeen houdt hem al een tijdje bezig. 
‘Er klopt iets niet, maar het is moeilijk om 
daar een vinger achter te krijgen’, stelt hij. 
Hij overwoog om biologisch te worden, 
maar zag er vanaf, ‘omdat ik geen persoon 
ben om tien man personeel aan het werk te 
houden.’ Bovendien kan met alleen biolo-
gische landbouw de wereldbevolking niet 
gevoed worden, is zijn overtuiging. ‘Het 
verschil tussen mijn bedrijf en een biolo-
gisch bedrijf is dat ik kan corrigeren met 
middelen als er iets mis dreigt te gaan. Dat 
kan een biologisch bedrijf niet. Ik ben wel 
voorstander van biologisch en eet en drink 
het ook.’

Zijn interesse voor de biologische land-
bouw leidde er toe dat hij zich steeds meer 
in de bodem ging verdiepen. De uitslag van 
het reguliere bodemonderzoek wees uit dat 
er voldoende sporenelementen aanwezig 
waren, maar hij bleef twijfelen.

‘Het calciumgehalte van deze polder-
grond is hoog en het is een bekend gege-
ven dat calcium de sporenelementen op 
slot zet. En dat terwijl elementen als fosfor, 
calcium, zink, zwavel, borium, magnesium 
en mangaan belangrijk zijn voor veel pro-
cessen in de plant. Als een plant te weinig 
van deze elementen binnenkrijgt, gaat dat 
ten koste van de gezondheid van die plant. 
De weerstand neemt af en daarmee krijgen 
bacteriën en ziektekiemen de kans om toe 
te slaan’, legt hij uit.

Via internet kwam hij in contact met 
Eltjo van Cingel uit het Canadese New 
Brunswick, zoon van geëmigreerde akker-
bouwer Max van Cingel uit Groningen. Max 
van Cingel is nog regelmatig in Nederland 

om lezingen te geven over mineralen. Via 
Johan Schuitema uit Mussel brengen ze de 
bladbemester Crop Fuel op de markt, waar-
mee de noodzakelijke sporenelementen 
in de plant worden aangevuld. Niet via de 
bodem, maar rechtstreeks via het blad.

‘Vooral bij extreme weersomstandighe-
den zoals droogte of juist natte perioden, 
sluit een plant zich af. Hij is puur nog bezig 
met overleven. Door de bladbemesting leg 
je de planten bij wijze van spreken aan het 
infuus: de plant krijgt de sporenelementen 
toch binnen en bouwt daarmee weerstand 
op. Dit komt de kwaliteit ten goede en je 
hebt minder ziektedruk.’

DALENDE KOSTEN
Van Nieuwenhuyzen past de bladbemes-

ter nu een aantal jaren toe in aardappelen, 
tarwe en suikerbieten. De dosering is 2 tot 
2,5 liter per hectare. ‘Meer kan het blad niet 
opnemen en overdosering heeft geen zin.’ 
De kosten voor gewasbescherming zijn in 
die jaren drastisch gedaald, evenals de stik-
stofgift, terwijl de opbrengsten bovengemid-
deld zijn.

‘Het is pionieren: hoe ver durf je te 
gaan. Bij phytophthora bijvoorbeeld ga ik 
tot het randje, maar houd ik wel de vin-
ger goed aan de pols. En natuurlijk leer je 
door je eigen fouten. Ik heb een seizoen niet 
gespoten tegen afrijpingsziekten in de tar-
we, maar had het jaar erop wel fusarium in 
het eigen zaaizaad omdat de druk te hoog 
was. Dan moet je dus wel weer spuiten.’

Hij zweert het spuiten niet af, maar pro-
beert het tot een minimum te beperken. ‘In 
de afgelopen jaren is het aantal ziektes in de 
gewassen toegenomen. Voorheen hoefde ik 
bijvoorbeeld nooit te spuiten tegen schim-
melziektes in suikerbieten. Hoe kan het dat 
dit nu wel het geval is? En waarom moet er 
nu worden gespoten tegen bladvlekkenziek-
te in maïs? Ik had het gevoel dat ik steeds 
maar meer aan het spuiten was. Natuurlijk 
komt dat ook door de lagere hoeveelheid 
actieve stof en de gerichtere bestrijding, 
maar het zat me niet lekker.’

De spuit wordt in zijn ogen steeds 
gemakkelijker uit de schuur gehaald. ‘Als 
akkerbouwers en groentetelers worden we 
overspoeld door nieuwe middelen. Door-
dat de bedrijven steeds complexer worden, 
schiet het er wel eens bij in om met de 
teeltdeskundige het veld in te gaan om het 
juiste spuitmoment te bepalen. Dus kies je 
het zekere voor het onzekere. Maar de ver-
antwoordelijkheid moet bij de boer blijven. 
Een teeltdeskundige gaat immers altijd voor 
maximale zekerheid.’

De bladbemesting met sporenelemen-
ten is geen wonderolie, benadrukt hij. ‘Je 
moet het zien als een infuus om planten 
met name in stressvolle situaties meer weer-
stand te geven.’ De basis zit in de bodem. 
‘Een goede grond bestaat uit een kwart 
lucht, een kwart water, 45 procent mine-
ralen en 5 procent humus. Met compost en 
vaste mest probeer ik de water-luchtverhou-
ding beter in balans te krijgen.’

Het liefst zou hij ook het ploegen ach-
terwege laten in de aardappelteelt, ‘maar 
dat is hier een noodzakelijk kwaad.’

Een bodemanalyse uitgevoerd door een 
laboratorium in de Verenigde Staten is lei-
dend bij de bemesting. Via Van Cingel kwam 
hij ook in aanraking met de Albrechtme-
thode, die uitgaat van de uitwisselingsca-
paciteit van mineralen in de bodem. De 
bodemanalyse heeft dit ook als uitgangs-
punt.

Behalve de bladbemesting voegt Van 
Nieuwenhuyzen ook in kleine hoeveelheden 
mineralen toe aan de compost. ‘Niet te veel, 
want dat kan juist weer averechts werken.’ 
Die insteek maakt hem ook kritisch over de 
afnameplicht van het kalkrijke Betakal van 
de suikerfabriek.

‘Deze poldergrond is al kalkrijk, daar 
moet je niet nog meer kalk op brengen. Er 
zijn genoeg gronden waar het wel goed voor 
is, maar ik hoef het niet. Andere sporenele-
menten zitten door de calcium zo vast als 
een huis. Als je het gehalte dan ook nog 
gaat verhogen, gooi je je eigen glazen in.’

De akkerbouwer heeft een goed gevoel 

bij de bladbemesting en de aandacht voor 
de bodem en kringloop. Gezondere, sterkere 
planten met meer weerstand zijn uiteinde-
lijk ook gezonder als voeding voor mens 
en dier, stelt hij. De vraag is echter hoe dat 
wetenschappelijk hard te maken is.

LEKKERDER
‘Ik ben een praktiserend boer en kan het 

moeilijk uitleggen. Maar ik ben geen dief 
van mijn eigen portemonnee en heb meer 
bespaard op mijn gewasbeschermingsmid-
delen dan dat de bladbemester me kost: 
maximaal 100 euro per hectare. En mijn 
aardappelen zijn lekkerder. Dat vind ik niet 
alleen, maar dat hoor ik ook van andere 
mensen. Ze zijn minder opgefokt tijdens de 
groei, omdat ze voldoende essentiële spo-
renelementen hebben gekregen.’

Bij de uitbetaling wordt echter niet naar 
de inwendige kwaliteit gekeken. ‘We gaan 
als sector voor zo veel mogelijk kilo’s, maar 
krijgen daardoor wel te eenzijdig voedsel 
binnen. In de toekomst moet daarom meer 
naar de inwendige kwaliteit van het product 
worden gekeken. Dat is nu mijn drijfveer: 
met de afnemers om tafel om te zoeken 
naar een manier om die inwendige kwali-
teit ook te beoordelen en te belonen.’

De akkerbouwer uit Middenmeer staat 
niet alleen. ‘Hier in de regio is een groep van 
zo’n twintig akkerbouwers en groentetelers 
die het product gebruiken, met name in de 
aardappelteelt. Ik ga volgend seizoen over 
op een ander ras in het pootgoed en koop 
het uitgangsmateriaal van een collega-teler 
die de bladbemester ook gebruikt. Zo weet 
ik dat de basis goed is; hij heeft veel minder 
last van bacterieziek in zijn gewas.’

‘Ik teel met passie aardappelen en wil 
een zo goed mogelijk product leveren’, 
vervolgt hij. ‘Ik ben ervan overtuigd dat ik 
hiermee op de goede weg ben. De kennis 
van de bodem en de plant is in de sector wat 
uit beeld geraakt, maar het is wel de basis 
waarom ik plantenteler ben geworden.’

I da  H y l k e m a

Johan van Nieuwenhuyzen gaat bewust om met bodem en gewas en wil daar gezonde voeding mee produceren. F o t o :  H a n n e k e  d e  B o e r

Johan Schuitema uit Mussel is importeur en distributeur 
van Crop Fuel in Nederland. Crop Fuel voorziet de plant via 
bladbemesting van de juiste voedingsstoffen en stimuleert 
de wortelgroei en –ontwikkeling, aldus de producent. In de 
Veenkoloniën is het product al enige tijd bekend en ook ak-
kerbouwers in Groningen, Friesland en Drenthe passen de 
bladbemester toe. Crop Fuel wordt toegepast in koolzaad, 
uien, wortelen, aardappelen, graan en enkele tuinbouw- en 
sierteeltgewassen. Daarnaast is er onderzoek naar het ge-
bruik ervan in de maïsteelt. ‘Crop Fuel voorkomt dat de op-
name van sporenelementen stagneert. Het systeem is geba-
seerd op een goede balans in de bodem en een goede balans 
in de plant. De bodem moet in orde zijn, dan behaal je het 
maximale rendement’, aldus Schuitema.

Crop Fuel

Johan van Nieuwenhuyzen zoekt balans in gezonde gewassen

‘Het begint met een goede bodem’
BODEM EN BEMESTING

Waarom worden er zoveel mensen ziek? En waarom moet 

er voor steeds meer ziektes en plagen gespoten worden? 

Vragen die akkerbouwer Johan van Nieuwenhuyzen uit Mid-

denmeer bezighouden. Hij probeert met essentiële sporen-

elementen balans te brengen in zijn bodem, de gewassen en 

daarmee de voeding voor de mens.


