
Opzet experiment compostbedden 

Kas - Tuinderij de Es 

 

Het doel 

Met compostbedden willen we bijdragen aan een betere bodemgesteldheid, meer bodembiodiversiteit en hopen we minder te 

hoeven wieden; 

 

Bodemgezondheid en bodemleven 

- Door de grond zo min mogelijk te beroeren hopen we het bodemleven zo min mogelijk te verstoren. Als het bodemleven zijn 

werk doet dan levert het bodemleven voldoende nutrienten aan de plant en zal de plant gezond en weerbaar zijn. 

-  

Het testen van de hypotheses dat permanente bodembedekkers: 

1) Goed te combineren zijn met verschillende gewassen: oogst van de gewassen hetzelfde of meer dan voorgaande jaren.  

2) Er voor zorgen dat je minder hoeft te wieden: minder tijd wieden en schoffelen. 

3) Het bodemleven verbeterd: meer microben.  

4) Eetbare permanente bodembedekkers bijdragen aan de omzet: oogst en verkoop van permanente bodembedekkers 

5) Bijdragen aan gezondere gewassen: hogere brix waarde. 

 

Compostbedden 

In de Kas van Tuinderij de Es hebben we nu 3 bedden van ongeveer 20 meter lang en 130 cm breed volledig bedekt met een aag 

van 5-8 cm compost. Aan weerszijden zijn houtsnippers opgebracht in de paden om te voorkomen dat onkruid vanuit de paden in het 

bed kruipen. 

 

Bed 0: 

In dit bed wordt geteeld zoals we lang zijn gewend; aanbrengen van dun laagje compost en wat ruige mest die met de frees wordt 

ingewerkt. Vervolgens worden door het seizoen gewassen op geteeld; in de regel een gewas in het voorjaar gevold door een hoofd-

teelt. In seizoen 2021 werden hier koolgewassen (rucola, raapstelen) geteeld en in seizoen 2022 is spinazie in het voorjaar geteeld 

en in april zijn hier tomatenplanten gezet. 

 

Bed 1: 

Een bed is in het voorjaar 2021 bedekt met compost. In dit bed zijn in seizoen 2021 koolgewassen geteeld. In het voorjaar 2022 is 

opnieuw een laag compost aangebracht en dit is niet ingewerkt. Er heeft geen andere grondbewerking plaatsgevonden dan 



schoffelen. In seizoen 2021 werden hier koolgewassen (rucola, raapstelen) geteeld en in seizoen 2022 is spinazie in het voorjaar 

geteeld en in april zijn hier tomatenplanten gezet. 

 

Bed 2 en 3:  

Deze bedden hebben in het voorjaar 2022 een dikke laag compost ontvangen. Hier worden in seizoen 2022 koolgewassen op 

geteeld. Deze zijn niet betrokken in het experiment maar zullen, conform onze vruchtwisseling, in seizoen 2023 beplant worden met 

tomaten. 

 

Opzet Experiment 

In het experiment zijn bed 0 en bed 1 betrokken en daarin vergelijken we 3 behandelingen: 

Bed 0: 

- Bodembedekking met hooi als mulch 

- Geen bodembedekking 

Bed 1: 

- 2de jaar compostbed 

Er zijn geen herhalingen. 

 

Bed 0 tomaten gemulchd met hooi tomaten zonder bodembedekking 
Bed 1 tomaten op compostbed (compost opgebracht in 2021 en 2022, geen bodembewerking) 

 

 

Wat willen we observeren? 

Is er verschil in: 

- Bodemleven 

- Gezondheid van de plant 

- Onkruiddruk 

 

Hoe willen we observeren en meten? 

- Bodemleven:  

o Observatie (macro), door in september in 2 kg grond beestjes te tellen  

o Bodem analyses: 

▪ Via Nova Crop Control 

▪ Via kit Bodem micro bio meter (oid, via Susan) 



- Gezondheid van de plant 

o Plantsapmetingen via Nova Crop Control 

o Brixmeter? 

o Druk van ziekten en plagen; bijvoorbeeld incidentie van phytophtera 

- Observatie onkruiddruk 

o Observaties 

o Tellen hoe vaak we moeten wieden in elk vak 

 

Planning 

● Week 6: aanbrengen compost  

● Week 12; aanplant tomaten 

● Ntb: wieden, observaties 

● Wk 23; Overleg met NCC, Tim Weijs 

● NTB Metingen,  

 

Kosten 

● Kosten compost 

● Uren 

● Samples nemen met Microbiometer: €10/sample * 12 samples = €120 (of 6) of brixmeter 

● Bodembalansanalyse 

 

Monitoring 

● Logboek bijhouden met observaties 

● Filmpjes en foto’s maken 

● September; tellen macro fauna 

● Diverse data; plantsapmetingen? 

● MicroBiometer (via The Weather Makers) meet aantal microben 

● Refractometer meet brix waarde? 

● Inschatting wiedtijd/observatie meet wied/schoffeltijd 


