
• De regeling kleine Praktijknetwerken is ingevoerd om: 
• De kennis van het opstellen van een onderzoeksplan, 

• De kennis van het uitvoeren van praktijkonderzoek in eigen beheer, 

• De kennis van de methodieken voor de analyse van de uitkomsten, 

• Bij de in de praktijk werkzame landbouwbedrijven te verhogen door deelname 
aan gezamenlijke projecten, en om: 
• Zowel de opgedane ervaring als de gezamenlijk bereikte resultaten te delen in een 

openbaar forum, als een oefening in het vormen van een “innovatie gemeenschap op 
regionale schaal”. 

• Daarbij is er behalve een landelijk deel van de regeling en budget ook een 
specifiek aan het landbouwgebied “de veenkoloniën” gekoppeld budget met 
bijbehorende organisatie. 
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• De regeling kleine Praktijknetwerken heeft daarom de verplichting aan de 
subsidie ontvangende deelnemers opgelegd om: 

• De uitkomsten van het onderzoek openbaar te maken, 

• De uitkomsten van het onderzoek op zoveel mogelijk manieren ter beschikking 
te stellen aan een zo breed mogelijk publiek van direct en indirect bij de 
bedrijfstak (die een erkende Top Sector van de Nederlandse Economie is) 
betrokken personen, instellingen, bedrijven en organisaties. 

• Presentatie ook binnen het forum van de bestaande voorlopers in dit 
zelfgeorganiseerde innovatie traject: de bestaande “coöperaties”, in de 
Nederlandse melkveehouderij hier in Friesland / Drente / Groningen hoort 
vanzelfsprekend bij deze taakstelling. 
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• Spreker: Dr. D. van Velzen, Projectbegeleider 

• Achtergrond van het project “Koolzaad als derde gewas”, hoewel goed bekend bij 
U als toehoorders: 
• Een derde wisselgewas invoeren met een eigen teeltjaar / seizoen verlaagt de (gras) 

opbrengsten van het beschikbare bouwland en heeft consequenties voor het verwerken 
van drijfmest op eigen land, 

• Een derde wisselgewas met bodem verbeterende eigenschappen is nochtans een vereiste 
geworden. 

• Vraag en doelstelling van het project, zoals geformuleerd binnen KPNetwerken: 
• Kan strokenteelt van koolzaad met een extrakorte teeltduur, door gebruik van inzaaistroken 

in het gewas vroeg in het voorjaar, gebruikt worden om (het grootste deel van) het 
grasteeltjaar / seizoen te “redden”? 
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• Vraag en doelstelling van het project, hoewel bekend voor u als coöperatie 
leden,: 
• Kan strokenteelt van koolzaad met een extrakorte teeltduur, door gebruik van inzaaistroken 

in het gewas vroeg in het voorjaar, gebruikt worden om (het grootste deel van) het 
grasteeltjaar / seizoen te “redden”? 

• Opstelling van een onderzoeksplan: 
• Onderzoek naar de opbrengst van het koolzaadtelen 

• Onderzoek naar het effect van het aan laten sluiten van de teelt van mais op de 
maisopbrengst bij planten van een specifieke maissoort. 

• Zaaien en oogsten in kleine proefvelden met stroken van 50 x 0,5 meter waarin 2 rijen 
willekeurig gekozen rijen gezaaid plantgoed op 25 cm van elkaar en op zaaiafstand van 37 
cm aangewezen zijn als meetvelden voor het onderzoek 
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Stroken fraisen: In de grasmat worden parallel een aantal smalle 
stroken opengefraisd waarin gezaaid wordt. De oppervlakkige 
grasmat daartussen word gedevitaliseerd met heet water. 
  
In de smalle stroken wordt koolzaad gezaaid. Daarnaast worden 
bredere stroken gemaakt waarin een aantal keren direct naast elkaar 
mais en koolzaad gezaaid zijn inplaats van het direct na de oogst van 
het koolzaad zaaien van een specifiek snel rijpende maissoort. 
 
In alle stroken van de proef zijn op meerdere diepten grondmonsters 
genomen ter bepaling van de zuurtegraad, het organische stof 
gehalte en het vrij en gebonden kalium, totaal nitraat en fosfaat. 
Deze grondmonsterproeven zullen een aantal malen herhaald 
worden door het onderzoek heen. 
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Het koolzaad wordt per rij aangevoerd vanuit eigen mini-
doseergoten en zo kan gecontroleerd worden of alle 
proefstroken precies evenveel zaden ontvangen hebben. 
De zaai inrichting is verder volgens de bestaande 
mogelijkheden uitgevoerd. 



Koolzaad als derde gewas, biodiesel en krachtvoer bron 
Project in de Regeling Kleine Praktijknetwerken,   
Hoofdaanvrager: Maatschap W. Kastelein, R.B. Kastelein-de Jong, Medeaanvrager: Maatschap M.C.A., G.G.L. Luijten en G.P. Luijten-Daris 

 

 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 
In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet 
aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.  

In de gefraisde stroken wordt daarna de voor in 1 
bedrijfsgang ook bemest en gesloten. 
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In de komende periode zal het zaad gaan kiemen. 
 
Net als bij het koolzaad zal ook van de gezaaide mas de 
ontkieming en de later uitgroei en afrijping van het gewas 
gevolgd worden door het herhaald en in verhoogde 
frequentie bemonsteren van grond, kiemend zaad, jonge 
en uitgroeiende planten en de uiteindelijk mais kolf en 
plantgewichten.  
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Het jonge gewas komt tegelijkertijd op met het zich 
herstellende gras 
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Ook van de groeiende planten wordt meerdere 
malen in het seizoen een monster genomen om 
de groei en de kwaliteit van de planten in een 
getal of meerdere getallen uit te kunnen 
drukken. 
Hierdoor krijg je, meerdere malen tijdens de 
teelt waarden om het effect van de 
behandelingen te vergelijken met de 
conventionele teelt op hetzelfde veld.  
Daarmee krijg je andere getallen als alleen het 
tonnage / hectare geoogst zaadgewicht als een 
meetgetal om het effect van verschillende 
manieren van werken mee te vergelijken. 
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Binnen enkele weken is de grasmat duidelijk 
terug aan het komen. Het is de bedoeling dat 
het gras goed uitgroeit maar dat daarbij toch 
de teeltplanten (het koolzaad) boven het gras 
uit groeien en te zijner tijd geoogst kan 
worden. 
Na de oogst zal dan, het inmiddels ook in de 
breedte herstelde gras, normaal bewerkt en 
met slechts een beperkte vertraging gemaaid 
kunnen worden met een goede opbrengst. Bij 
gelijk planten van mais gebeurt dit tussen de 
koolzaadrijen, bij na elkaar planten gebeurt dit 
in dezelfde stroken maar 12 cm versprongen 
(ook tussen de oude koolzaadrijen en 
wortelmassa’s 



• Cooperatie bijeenkomst, spreker: Dr. D. van Velzen, Projectbegeleider 

• Onderwerp: rapportage Project deel 2: mais oogsten. 

• Perioden verslag: 
• Taak 9, inzaaien mais volgens uitvoeringsplan fase 1., 20-april – 1 mei 2014 

• Taak 10, tussentijdse akkerbemonsteringen, oogst en bemonstering geoogst gewas, 1 mei – 
31 augustus 2014 

• Taak 11, evaluatie kieming en oogst mais en mais kwaliteit, 1 – 31 oktober 2014 

 

• Taak 13, testen effecten van vroegtijdig oogsten 31 october 2014 tm 31 maart 2015, de 
verlenging van het project, met vroegoogsten van een 1/3 deel van de planten op ½ mei, 
15/16 mei, 29/30 mei (nog niet de vroegst mogelijke normale datum gezien de onrijpe 
stand van het gewas) 
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• Cooperatie bijeenkomst, spreker: Dr. D. van Velzen, Projectbegeleider 

• Onderwerp: rapportage Project deel 2: mais oogsten. 

• Perioden verslag: 
• Taak 9, inzaaien mais volgens uitvoeringsplan fase 1., 20-april – 1 mei 2014 

• Op beide locaties is in de stroken waar alleen koolzaad gezaaid / geoogst was nu mais 
ingezaaid in dezelfde dichtheid als in de volle veld controle percelen waarin de zelfde mais 
aaneensluitend gezaaid werd. 

• De andere stroken waarin de mais tezamen met het koolzaad ingezaaid was lijken bij de 
oogst van het koolzaad nogal wat schade opgelopen te hebben maar zullen voorlopig 
gewoon vervolgd worden en volgens werkplan bemonsterd en zo mogelijk later geoogst en 
dan met het oog op de opbrengsten in detail geanalyseerd worden. 
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• Cooperatie bijeenkomst, spreker: Dr. D. van Velzen, Projectbegeleider 

• Onderwerp: rapportage Project deel 2: mais oogsten. 

• Perioden verslag: 
• Taak 10, tussentijdse akkerbemonsteringen, oogst en bemonstering geoogst gewas, 1 mei – 31 augustus 2014 
• Taak 11, evaluatie kieming en oogst mais en mais kwaliteit, 1 – 31 oktober 2014 
• Zowel de bodemmonsters van de bedgrond van de wintermais alleen en gemengd gezaaid met koolzaad als 

die van de zomermais gezaaid na het koolzaad lieten geen verschillen in organisch materiaal gehalte, pH 
ontwikkeling, totaal N en P gehalte zien. De pH toonde als enige een, zeer kleine (en statistische waarschijnlijk 
eerder op toeval dan op een werkelijke systeemverandering berustende) stijging zien met de toenemende 
grond temperaturen. 

• De ontwikkeling van de maisplanten tussen mais gezaaid na het koolzaad en de zomermais op dezelfde dagen 
gezaaid in veld zonder voorzaaing / oogst van koolzaad gaven geen verschillen in maisontwikkeling zien. De 
plantengewichten, het eiwit en zetmeel gehalte van het loof en stelen alsmede van de verkereg kolevn 
toonden geen vescgillen. De kolfgewichten, alhoewel in beide groepen variabel toonden geen statistische 
significante verschillen. Mogelijk waren die in de stroken na koolzaadoogst iets hoger.  

• De wintermais die tezamen met het koolzaad gezaaid was toonde een lichte groei verstoring en planten 
schade aan individuele planten die ertoe geleid hebben dat een te hoog aantal planten geen topbloemen 
ontwikkelden. Ook was hierbij meestal de kolf ontwikkeling ernstig verstoord. 
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• Cooperatie bijeenkomst, spreker: Dr. D. van Velzen, Projectbegeleider 

• Onderwerp: rapportage Project deel 2: mais oogsten. 

• Perioden verslag: 
• Taak 13, testen effecten van vroegtijdig oogsten 31 october 2014 tm 31 maart 2015, de verlenging van het project, 

met vroegoogsten van een 1/3 deel van de planten op 1-2 mei, 15-16 mei, 29-30 mei (nog niet de vroegst mogelijke 
normale datum gezien de onrijpe stand van het gewas) 

• Het koolzaad geoogst op 1,2 en op 15-16 mei was duidelijk nog onderontwikkeld. Het zaadpeulgewicht was hierbij 
weliswaar vrij hoog maar het zaadgewicht hierin was < 10% van het totaal terwijl dit afgerijpt zaad > 85% is. Ook is 
het eiwit en olie gehalte in de zaden nog vrijwel niet meetbaar. In het zaadmateriaal van 29-30 mei, mogelijk 
minimaam nog 2 weken af van de juiste rijpheid en afrijping voor een eerste vroege oogst, waren de olie en 
eiwitopslag duidelijk op gang gekomen.  

• De Conclusie hier moet zijn dat een dergelijke vroegtijdige oogst weliswaar wel mogelijk is maar dat het effect op 
de opbrengst, behalve bij een ogst 4-7 dagen voor de optimale datu, te groet verliezen oplevert. 

• Verder is het duidelijk dat de oogsten van de mais die synchroon met het koolzaad in naast elkaar liggende rijen, 
zelfs op 1-2 mei, teveel schade (althans in deze proeven) oploopt ondanks het vroege oogsten dat de verschillen 
tussen de opkomende mais en het voorlopende koolzaad zouden moeten hebben gemaximeerd. 

• Toch lijkt het de moeite waard om dit in een vervolgonderzoek te gaan herhalen met nog later opkomende 
maissoorten omdat de areaal winst zo groot is. Het belangrijkste nut hiervan is de hogere grasopbrengst. 

• Voorlopig is het sequentieel zaaien van een vroeg rijpende koolzaadsoort gekoppeld aan een nazaaing van een laat 
zaaibare zomermais soort het meest effectieve teeltplan. 
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• Samenvatting en conclusies uit het project tot op heden, tav mais: 

• Bevindingen: 
• De opbrengsten aan mais in kg/m2 verschillen niet tussen het inzaaien en telen van een 

laat zaaibare zomermais in fraisstroken na de oogst van de ervoor geteeld koolzaad, of in 
volle grond maar wel bij afwisselend zaaien in rijen van mais en koolzaad. 

• Ondanks de inderdaad optreden hoogte verschillen bij de oogst van het koolzaad treed 
teveel schade op aan de mais. 

• Dit laatste is echter naar oordeel van de onderzoekers nog geen definitieve conclusie maar 
verdient een poging tot optimalisatie in een apart vervolgonderzoek. 
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• Het onderzoek, met name de resultaten ten aanzien van de maisoogst, zal apart verder 

aan gerapporteerd uitgevoerd worden, er is voorlopig gepland om U over 2 maanden 
hiervoor uit te nodigen  

• We hopen dan weer op uw aandacht en hopen U dan volledig te kunnen informeren 
over de uitkomsten. 
 

• Mede namens de deelnemers aan het project, hartelijk bedankt voor uw aandacht. 
• Mocht U nog vragen hebben dan zijn wij hier aanwezig en die kunnen dan aan ons 

gesteld worden. 
 

        D. van Velzen 
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