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Rapportnummer :  X0.2646.nem Monsternemer :  Opdrachtgever 

Pagina :  1 van 1 Datum ontvangst monster :  13-02-2020 
      

Datum aanvang analyse :  14-02-2020 Bemonsteringsmethode :  B002 

Datum uitgifte rapport :  17-03-2020    

Onderzoeksdeskundige:  Ir. L. Swinkels    

 

 
Monstergegevens 

Code Omschrijving Grondsoort Bemonsterde laag Gewas Datum bemonstering 

X0.2646 Groente 8,3 ha zand 0 - 25 cm peen / aardappel 11-02-2020 

 

 
Ing. P.P.M.H. Eijsbouts 
(Algemeen manager) 
 

 
 
 

 

ROBA Laboratorium is geaccrediteerd volgens de criteria voor testlaboratoria conform ISO 17025. Analyses met een "Q" zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd en analyses met een "A" zijn door 
een extern laboratorium uitgevoerd. Bemonstering, adviezen en interpretaties van de resultaten vallen buiten de scope van de accreditatie. Onder de kop monstergegevens staat informatie die door derden is  
verstrekt. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de objecten, zoals die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden is op 
aanvraag verkrijgbaar. 
 

 

Resultaten Schadedrempel  voor peen 

Analyse Code   Licht   Matig Zwaar 
        

 Incubatie methode 28 dagen N092      

Q    Pratylenchus penetrans (gewoon wortellesieaaltje) P p 126  < 75 75 - 200 > 200 

Q    Paratylenchus bukowinensis (speldaaltje) Pa b -  < 300 300 - 500 > 500 

Q    Rotylenchus uniformis (vrijlevend wortelaaltje) R u 20  < 100 100 - 300 > 300 

Q    Hemicycliophora (vrijlevend wortelaaltje) H -  < 25 25 - 75 > 75 

Q    Meloidogyne hapla (noordelijk wortelknobbelaaltje) M h -  < 5 5 - 10 > 10 

Q    Meloidogyne chitwoodi (maïswortelknobbelaaltje) M c -  < 5 5 - 10 > 10 

Q    Meloidogyne fallax (bedrieglijk wortelknobbelaaltje) M f -  < 5 5 - 10 > 10 

    Ditylenchus dipsaci (stengelaaltje) D dip -  < 1 1 - 2 > 2 

Q    Trichodorus spp. (vrijlevend wortelaaltje) Tr 20  < 25 25 - 75 > 75 

    Longidorus spp. (vrijlevend wortelaaltje) L -  < 10 10 - 50 > 50 

    Xiphinema spp. (vrijlevend wortelaaltje) X -  < 10 10 - 50 > 50 

Q    Overige + Saprofieten O + S 7340     

aantal aaltjes per 100 ml 

- = niet aangetoond 

Opmerking:  
Deze grond is besmet met de voor peen schadelijke aaltjessoort Pratylenchus penetrans (gewoon 
wortellesieaaltje). De grond is matig besmet, waardoor de opbrengst goed kan zijn. Er is echter grote kans op 
kwaliteits-en/of opbrengstverlies, zodat het overweging verdient om het vruchtwisselingsschema aan te passen. 
● Wij attenderen u op de aanwezigheid van 1506  Pratylenchus crenatus (wortellesieaaltje) per 100 ml grond. Dit aaltje is 

niet schadelijk voor peen, maar wel voor granen en grasland.  
● Wij attenderen u op de aanwezigheid van 360 Pratylenchus neglectus (wortellesieaaltje) per 100 ml grond. Dit aaltje is 

niet schadelijk voor peen, maar wel voor granen, graszaad en luzerne.  
 



Analyserapport 
Bemestingsonderzoek: Tuinbouw [B301] 

 
 
 
 
 

Herenboeren Groote Heide 

Strijperdijk 2B 

5595 XM  LEENDE 

 

 
 

Rapportnummer:  X0.2647.bc Monsternemer:  Opdrachtgever 

Klantnummer:  36152 Datum ontvangst monster:  13-02-2020 
      

Datum aanvang analyse:  14-02-2020 Bemonsteringsmethode:  B002 

Datum uitgifte rapport:  02-03-2020 Pagina:  1 van 1 

Onderzoeksdeskundige:  Ir. L. Swinkels    

 
Monstergegevens 

Code Omschrijving Grondsoort Bemonsterde laag Gewas Datum bemonstering 

X0.2647 Groente 2,3 zand 0 - 25 cm 
peen / 
aardappel 

11-02-2020 

 

 
Ing. P.P.M.H. Eijsbouts 
(Algemeen manager) 
 

 
 
 

 

ROBA Laboratorium is geaccrediteerd volgens de criteria voor testlaboratoria conform ISO 17025. Analyses met een "Q" zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd en analyses met een "A" zijn door 
een extern laboratorium uitgevoerd. Bemonstering, adviezen en interpretaties van de resultaten vallen buiten de scope van de accreditatie. Onder de kop monstergegevens staat informatie die door derden is  
verstrekt. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de objecten, zoals die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden is op 
aanvraag verkrijgbaar. 
 

 

Resultaten 

Analyse Code Eenheid Resultaat Streefwaarde Waardering 

 Organische stof  B151 % 3,1   

Q Zuurgraad pH-KCl B161  4,8 5,6 - 6,0 laag 

Q Fosfaat Pw B063 mg P2O5/l 36 30 - 45 ruim voldoende 

Q Kalium K-HCl B111 mg K2O/100 g 10   

  K-getal   15 11 - 17 ruim voldoende 

Q Magnesium Mg-NaCl B131 mg MgO/kg 92 150 - 175 zeer laag 

 Calcium Ca B031 mg Ca/100g 50 70 - 140 tamelijk laag 

Eenheid is uitgedrukt in droge grond 

 

Bemestingsadvies 

    

  Gewas Adviesgift    1e teelt 

Kalk nw  2190 

Fosfaat P2O5 peen 145 

  aardappel 100 

Kali K2O peen 150 

  consumptieaardappel 150 

Magnesium MgO  200 

Effectieve organische stof  1695 

 In kg zuivere meststof per ha. 

  Voor volgteelten kan met de helft van de genoemde bemesting worden volstaan. 

In de bijlage wordt een toelichting gegeven op het grondonderzoek van tuinbouw. 
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Rapportnummer :  X0.2647.nem Monsternemer :  Opdrachtgever 

Pagina :  1 van 1 Datum ontvangst monster :  13-02-2020 
      

Datum aanvang analyse :  14-02-2020 Bemonsteringsmethode :  B002 

Datum uitgifte rapport :  17-03-2020    

Onderzoeksdeskundige:  Ir. L. Swinkels    

 

 
Monstergegevens 

Code Omschrijving Grondsoort Bemonsterde laag Gewas Datum bemonstering 

X0.2647 Groente 2,3 zand 0 - 25 cm peen / aardappel 11-02-2020 
 

 
Ing. P.P.M.H. Eijsbouts 
(Algemeen manager) 
 

 
 
 

 

ROBA Laboratorium is geaccrediteerd volgens de criteria voor testlaboratoria conform ISO 17025. Analyses met een "Q" zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd en analyses met een "A" zijn door 
een extern laboratorium uitgevoerd. Bemonstering, adviezen en interpretaties van de resultaten vallen buiten de scope van de accreditatie. Onder de kop monstergegevens staat informatie die door derden is  
verstrekt. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de objecten, zoals die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden is op 
aanvraag verkrijgbaar. 
 

 

Resultaten Schadedrempel  voor peen 

Analyse Code   Licht   Matig Zwaar 
        

 Incubatie methode 28 dagen N092      

Q    Pratylenchus penetrans (gewoon wortellesieaaltje) P p 793  < 75 75 - 200 > 200 

Q    Paratylenchus bukowinensis (speldaaltje) Pa b -  < 300 300 - 500 > 500 

Q    Rotylenchus uniformis (vrijlevend wortelaaltje) R u 50  < 100 100 - 300 > 300 

Q    Hemicycliophora (vrijlevend wortelaaltje) H -  < 25 25 - 75 > 75 

Q    Meloidogyne hapla (noordelijk wortelknobbelaaltje) M h -  < 5 5 - 10 > 10 

Q    Meloidogyne chitwoodi (maïswortelknobbelaaltje) M c -  < 5 5 - 10 > 10 

Q    Meloidogyne fallax (bedrieglijk wortelknobbelaaltje) M f -  < 5 5 - 10 > 10 

    Ditylenchus dipsaci (stengelaaltje) D dip -  < 1 1 - 2 > 2 

Q    Trichodorus spp. (vrijlevend wortelaaltje) Tr 20  < 25 25 - 75 > 75 

    Longidorus spp. (vrijlevend wortelaaltje) L -  < 10 10 - 50 > 50 

    Xiphinema spp. (vrijlevend wortelaaltje) X -  < 10 10 - 50 > 50 

Q    Overige + Saprofieten O + S 4050     

aantal aaltjes per 100 ml 

- = niet aangetoond 

Opmerking:  
Deze grond is zwaar besmet met de voor peen schadelijke aaltjessoort Pratylenchus penetrans (gewoon 
wortellesieaaltje). De kans is groot dat zowel de opbrengst als de kwaliteit in belangrijke mate nadelig beïnvloed 
worden, zodat het overweging verdient om het vruchtwisselingsschema aan te passen. 
● Wij attenderen u op de aanwezigheid van 1292  Pratylenchus crenatus (wortellesieaaltje) per 100 ml grond. Dit aaltje is 

niet schadelijk voor peen, maar wel voor granen en grasland.  
● Wij attenderen u op de aanwezigheid van 85 Pratylenchus neglectus (wortellesieaaltje) per 100 ml grond. Dit aaltje is 

niet schadelijk voor peen, maar wel voor granen, graszaad en luzerne.  
● Wij attenderen u op de aanwezigheid van 20 Paratylenchus spp. per 100 ml grond. Er is geen schade bekend van deze 

aaltjessoort aan land- en tuinbouwgewassen. 
● Wij attenderen u op de aanwezigheid van 40 Helicotylenchus spp. per 100 ml grond. Dit aaltje is niet schadelijk voor 

peen, maar wel voor grassen. 
 



Analyserapport 
Bemestingsonderzoek: Tuinbouw [B301] 

 
 
 
 
 

Herenboeren Groote Heide 

Strijperdijk 2B 

5595 XM  LEENDE 

 

 
 

Rapportnummer:  X0.2648.bc Monsternemer:  Opdrachtgever 

Klantnummer:  36152 Datum ontvangst monster:  13-02-2020 
      

Datum aanvang analyse:  14-02-2020 Bemonsteringsmethode:  B002 

Datum uitgifte rapport:  02-03-2020 Pagina:  1 van 1 

Onderzoeksdeskundige:  Ir. L. Swinkels    

 
Monstergegevens 

Code Omschrijving Grondsoort Bemonsterde laag Gewas Datum bemonstering 

X0.2648 Groente 0,5 ha zand 0 - 25 cm 
peen / 
aardappel 

11-02-2020 

 

 
Ing. P.P.M.H. Eijsbouts 
(Algemeen manager) 
 

 
 
 

 

ROBA Laboratorium is geaccrediteerd volgens de criteria voor testlaboratoria conform ISO 17025. Analyses met een "Q" zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd en analyses met een "A" zijn door 
een extern laboratorium uitgevoerd. Bemonstering, adviezen en interpretaties van de resultaten vallen buiten de scope van de accreditatie. Onder de kop monstergegevens staat informatie die door derden is  
verstrekt. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de objecten, zoals die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden is op 
aanvraag verkrijgbaar. 
 

 

Resultaten 

Analyse Code Eenheid Resultaat Streefwaarde Waardering 

 Organische stof  B151 % 3,1   

Q Zuurgraad pH-KCl B161  4,7 5,6 - 6,0 laag 

Q Fosfaat Pw B063 mg P2O5/l 57 30 - 45 vrij hoog 

Q Kalium K-HCl B111 mg K2O/100 g 12   

  K-getal   18 11 - 17 vrij hoog 

Q Magnesium Mg-NaCl B131 mg MgO/kg 88 150 - 175 zeer laag 

 Calcium Ca B031 mg Ca/100g 30 70 - 140 laag 

Eenheid is uitgedrukt in droge grond 

 

Bemestingsadvies 

    

  Gewas Adviesgift    1e teelt 

Kalk nw  2410 

Fosfaat P2O5 peen 30 

  aardappel 30 

Kali K2O peen 120 

  consumptieaardappel 120 

Magnesium MgO  200 

Effectieve organische stof  1695 

 In kg zuivere meststof per ha. 

  Voor volgteelten kan met de helft van de genoemde bemesting worden volstaan. 

In de bijlage wordt een toelichting gegeven op het grondonderzoek van tuinbouw. 
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Rapportnummer :  X0.2648.nem Monsternemer :  Opdrachtgever 

Pagina :  1 van 1 Datum ontvangst monster :  13-02-2020 
      

Datum aanvang analyse :  14-02-2020 Bemonsteringsmethode :  B002 

Datum uitgifte rapport :  17-03-2020    

Onderzoeksdeskundige:  Ir. L. Swinkels    

 

 
Monstergegevens 

Code Omschrijving Grondsoort Bemonsterde laag Gewas Datum bemonstering 

X0.2648 Groente 0,5 ha zand 0 - 25 cm peen / aardappel 11-02-2020 

 

 
Ing. P.P.M.H. Eijsbouts 
(Algemeen manager) 
 

 
 
 

 

ROBA Laboratorium is geaccrediteerd volgens de criteria voor testlaboratoria conform ISO 17025. Analyses met een "Q" zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd en analyses met een "A" zijn door 
een extern laboratorium uitgevoerd. Bemonstering, adviezen en interpretaties van de resultaten vallen buiten de scope van de accreditatie. Onder de kop monstergegevens staat informatie die door derden is  
verstrekt. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de objecten, zoals die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden is op 
aanvraag verkrijgbaar. 
 

 

Resultaten Schadedrempel  voor peen 

Analyse Code   Licht   Matig Zwaar 
        

 Incubatie methode 28 dagen N092      

Q    Pratylenchus penetrans (gewoon wortellesieaaltje) P p 226  < 75 75 - 200 > 200 

Q    Paratylenchus bukowinensis (speldaaltje) Pa b -  < 300 300 - 500 > 500 

Q    Rotylenchus uniformis (vrijlevend wortelaaltje) R u -  < 100 100 - 300 > 300 

Q    Hemicycliophora (vrijlevend wortelaaltje) H -  < 25 25 - 75 > 75 

Q    Meloidogyne hapla (noordelijk wortelknobbelaaltje) M h -  < 5 5 - 10 > 10 

Q    Meloidogyne chitwoodi (maïswortelknobbelaaltje) M c -  < 5 5 - 10 > 10 

Q    Meloidogyne fallax (bedrieglijk wortelknobbelaaltje) M f -  < 5 5 - 10 > 10 

    Ditylenchus dipsaci (stengelaaltje) D dip -  < 1 1 - 2 > 2 

Q    Trichodorus spp. (vrijlevend wortelaaltje) Tr -  < 25 25 - 75 > 75 

    Longidorus spp. (vrijlevend wortelaaltje) L -  < 10 10 - 50 > 50 

    Xiphinema spp. (vrijlevend wortelaaltje) X -  < 10 10 - 50 > 50 

Q    Overige + Saprofieten O + S 7970     

aantal aaltjes per 100 ml 

- = niet aangetoond 

Opmerking:  
Deze grond is zwaar besmet met de voor peen schadelijke aaltjessoort Pratylenchus penetrans (gewoon 
wortellesieaaltje). De kans is groot dat zowel de opbrengst als de kwaliteit in belangrijke mate nadelig beïnvloed 
worden, zodat het overweging verdient om het vruchtwisselingsschema aan te passen. 
● Wij attenderen u op de aanwezigheid van 1189  Pratylenchus crenatus (wortellesieaaltje) per 100 ml grond. Dit aaltje is 

niet schadelijk voor peen, maar wel voor granen en grasland.  
● Wij attenderen u op de aanwezigheid van 20 Paratylenchus spp. per 100 ml grond. Er is geen schade bekend van deze 

aaltjessoort aan land- en tuinbouwgewassen. 
● Wij attenderen u op de aanwezigheid van 10 Helicotylenchus spp. per 100 ml grond. Dit aaltje is niet schadelijk voor 

peen, maar wel voor grassen. 
 



Analyserapport 
Bemestingsonderzoek: Tuinbouw [B301] 

 
 
 
 
 

Herenboeren Groote Heide 

Strijperdijk 2B 

5595 XM  LEENDE 

 

 
 

Rapportnummer:  X0.2649.bc Monsternemer:  Opdrachtgever 

Klantnummer:  36152 Datum ontvangst monster:  13-02-2020 
      

Datum aanvang analyse:  14-02-2020 Bemonsteringsmethode:  B002 

Datum uitgifte rapport:  02-03-2020 Pagina:  1 van 1 

Onderzoeksdeskundige:  Ir. L. Swinkels    

 
Monstergegevens 

Code Omschrijving Grondsoort Bemonsterde laag Gewas Datum bemonstering 

X0.2649 Boomgaard 2,2 ha zand 0 - 25 cm boomteelt 11-02-2020 
 

 
Ing. P.P.M.H. Eijsbouts 
(Algemeen manager) 
 

 
 
 

 

ROBA Laboratorium is geaccrediteerd volgens de criteria voor testlaboratoria conform ISO 17025. Analyses met een "Q" zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd en analyses met een "A" zijn door 
een extern laboratorium uitgevoerd. Bemonstering, adviezen en interpretaties van de resultaten vallen buiten de scope van de accreditatie. Onder de kop monstergegevens staat informatie die door derden is  
verstrekt. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de objecten, zoals die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden is op 
aanvraag verkrijgbaar. 
 

 

Resultaten 

Analyse Code Eenheid Resultaat Streefwaarde Waardering 

 Organische stof  B151 % 3,7   

Q Zuurgraad pH-KCl B161  4,7 5,5 - 5,9 laag 

Q Fosfaat Pw B063 mg P2O5/l 29 30 - 45 vrij laag 

Q Fosfaat Pal B061 mg P2O5/100 g 30 27 - 35 vrij laag 

Q Kalium K-HCl B111 mg K2O/100 g 4,8   

  K-getal   7 11 - 17 laag 

Q Magnesium Mg-NaCl B131 mg MgO/kg 134 150 - 175 vrij laag 

 Calcium Ca B031 mg Ca/100g 38 70 - 140 laag 

Eenheid is uitgedrukt in droge grond 

 

Bemestingsadvies 

    

  Gewas Adviesgift    1e teelt 

Kalk nw  2460 

Fosfaat P2O5  120 

    

Kali K2O  150 

    

Magnesium MgO  100 

Effectieve organische stof  1980 

 In kg zuivere meststof per ha. 

  Voor volgteelten kan met de helft van de genoemde bemesting worden volstaan. 

In de bijlage wordt een toelichting gegeven op het grondonderzoek van tuinbouw. 
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Datum aanvang analyse :  14-02-2020 Bemonsteringsmethode :  B002 

Datum uitgifte rapport :  17-03-2020    

Onderzoeksdeskundige:  Ir. L. Swinkels    

 

 
Monstergegevens 

Code Omschrijving Grondsoort Bemonsterde laag Gewas Datum bemonstering 

X0.2649 Boomgaard 2,2 ha zand 0 - 25 cm boomteelt 11-02-2020 

 

 
Ing. P.P.M.H. Eijsbouts 
(Algemeen manager) 
 

 
 
 

 

ROBA Laboratorium is geaccrediteerd volgens de criteria voor testlaboratoria conform ISO 17025. Analyses met een "Q" zijn door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd en analyses met een "A" zijn door 
een extern laboratorium uitgevoerd. Bemonstering, adviezen en interpretaties van de resultaten vallen buiten de scope van de accreditatie. Onder de kop monstergegevens staat informatie die door derden is  
verstrekt. De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de objecten, zoals die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden is op 
aanvraag verkrijgbaar. 
 

 

Resultaten Schadedrempel  voor boomteelt 

Analyse Code   Licht   Matig Zwaar 
        

 Incubatie methode 28 dagen N092      

Q    Pratylenchus penetrans (gewoon wortellesieaaltje) P p 999  < 40 40 - 150 > 150 

Q    Pratylenchus vulnus (houtwortellesieaaltje) P v -  < 50 50 - 150 > 150 

Q    Rotylenchus uniformis (vrijlevend wortelaaltje) R u 40  < 250 250 - 750 > 750 

Q    Meloidogyne hapla (noordelijk wortelknobbelaaltje) M h -  < 15 15 - 75 > 75 

Q    Meloidogyne chitwoodi (maïswortelknobbelaaltje) M c -  < 15 15 - 75 > 75 

Q    Meloidogyne fallax (bedrieglijk wortelknobbelaaltje) M f -  < 15 15 - 75 > 75 

    Ditylenchus dipsaci (stengelaaltje) D dip -  < 3 3 - 6 > 6 

    Longidorus spp. (vrijlevend wortelaaltje) L 40  < 5 5 - 10 > 10 

Q    Trichodorus spp. (vrijlevend wortelaaltje) Tr 180  < 25 25 - 75 > 75 

    Xiphinema spp. (vrijlevend wortelaaltje) X -  < 5 5 - 10 > 10 

Q    Overige + Saprofieten O + S 6050     

aantal aaltjes per 100 ml 

- = niet aangetoond 

Opmerking:  
Deze grond is zwaar besmet met de voor boomteelt schadelijke aaltjessoorten Trichodorus spp. (vrijlevend 
wortelaaltje), Pratylenchus penetrans (gewoon wortellesieaaltje) en Longidorus spp. (vrijlevend wortelaaltje). De 
kans is groot dat zowel de opbrengst als de kwaliteit in belangrijke mate nadelig beïnvloed worden, zodat het 
overweging verdient om het vruchtwisselingsschema aan te passen. 
● Wij attenderen u op de aanwezigheid van 291  Pratylenchus crenatus (wortellesieaaltje) per 100 ml grond. Dit aaltje is 

niet schadelijk voor boomteelt, maar wel voor granen en grasland.  
● Wij attenderen u op de aanwezigheid van 20 Paratylenchus spp. per 100 ml grond. Er is geen schade bekend van deze 

aaltjessoort aan land- en tuinbouwgewassen. 
● Wij attenderen u op de aanwezigheid van 40 Helicotylenchus spp. per 100 ml grond. Dit aaltje is niet schadelijk voor 

boomteelt, maar wel voor grassen. 
 


