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Het steenmeel stimuleert het bo-
demleven, samen met groenbemes-
ters en compost. ,,Dit is pure nood-
zaak. De biologische bodem van
agrarische productiegebieden is ver-
moord, door intensieve landbouw
en zure regen”, zegt Bert Carpay van
adviesorganisatie Steenmeel.info te
Huissen. De afgelopen driekwart

eeuw is het bodemleven van agrari-
sche gronden evenveel verarmd als
in de 8500 jaar daarvoor. Aldus we-
tenschappelijk vaktijdschrift Bo-
dem deze maand.
De Raad voor Integrale Duurzame
Landbouw en Voeding luidde eerder
de noodklok over de bodemkwali-
teit van kleigronden. 

Proeven
De kwaliteit van humusarme zand-
gronden, zoals in Noord-Holland, is
volgens biologe Ingrid Weissenhorn
nóg verontrustender. Zij is onder-
zoekster bij Servaplant in Nootdorp.
Dit bedrijf richt zich op biologische

bodemverbetering en importeert la-
vasteenmeel uit de Eifel. Kweker
Langelaan nam deze maand proe-
ven om dit product vloeibaar op vier
hectare bollenland aan te brengen.
Loonbedrijf Kees Kos uit Juliana-
dorp paste hiervoor materieel aan.
,,Telers zijn zoekende. De bodem
kan niet meer leveren wat hij eerder
wel kon”, stelt Gino Smeulders van
onderzoek- en adviesbureau De Bio-
geoloog in Almere. ,,In het Noorde-
lijk Zandgebied zijn met duurzaam-
heid de afgelopen tien jaar behoor-
lijke stappen gezet. Maar er moet
nog veel meer gebeuren.”
Fruitboomkwekerijen en andere

agrarische bedrijven gebruiken ge-
malen gesteente al langer. Bloem-
bollenkwekers ruiken er nu ook aan.
Weissenhorn: ,,Bij deze conservatie-
ve sector duurt dat langer.”
Vulkanisch gesteente is rijk aan sili-
cium, calcium, magnesium, kalium
en sporenelementen. Deze voe-
dingstoffen spoelen niet uit de
grond uit, zoals veel meststoffen. 

’Tandrot’
Het blad Bodem beschrijft de neer-
gang als ’voortwoekerend tandrot’.
Biologe Weissenhorn: ,,Steenmeel
als redder van uitgemergelde gron-
den? De term redder is journalisten-
taal. Ik spreek liever van herstellen,
van repareren.” Frans Langelaan
(52) van W.Th. Langelaan & Zonen:
,,Het strooien van lavasteenmeel is
een van de toepassingen op weg
naar duurzaamheid. De weg van de
chemie is een doodlopende weg.”

Coen Roozen van loonbedrijf Kos uit Julianadorp bevloeit bollenland. Kos paste materieel aan om lavasteenmeel vloeibaar aan te brengen. FOTO PETER VAN AALST

Fijn gesteente uit Eifel
is ’redder’ bollengrond
Vulkanische voeding ✱ Bodem uitgemergeld ✱ Kweker Langelaan voorloper

Ed Dekker
ed.dekker@hollandmediacombinatie.nl

Julianadorp ✱ Fijn gemalen vulka-
nisch gesteente van duizenden jaren
oud uit de Duitse Eifel moet uitge-
mergelde bollengronden nieuw le-
ven inblazen. Dit lavasteenmeel is
rijk aan voedingstoffen. Als pionier
past bloembollenkwekerij W.Th.
Langelaan & Zonen deze nieuwe bo-
demverbeteraar toe. Dit is een groot
bedrijf in Julianadorp.

Loopt op tot 600 euro per hectare
Kwekers hikken aan tegen de kosten. Voor één hectare land is een
of twee ton lavasteenmeel nodig. Een ton kost 200 tot 300 euro.

Den Helder ✱ Rabobank Kop
van Noord-Holland en Stichting
Historisch Weekend Den Helder
hebben een driejarige sponsor-
overeenkomst afgesloten. 
,,Het Historisch Weekend is een
prachtig evenement voor regio
Den Helder. Gratis toegankelijk
voor bezoekers en deelnemers,
elk jaar druk bezocht en daar-
door belangrijk om te blijven
organiseren’’, meldt Michiel
Kraak namens de Rabobank . 
Het Historisch Weekend is zater-
dag 25 en zondag 26 juni op
Willemsoord. Het speciale the-
ma is in Nederland gebouwde
personenauto’s, vrachtwagens en
motoren uit 1975 of ouder. Naast
veel DAF’s in uiteenlopende
soorten en types zijn historische
auto’s en schepen uit veel andere
landen te zien. Mede door de
steun van de bank is het Histo-
risch Weekend nog steeds gratis
voor deelnemers en bezoekers,
zo laat voorzitter Rob Timmer-
man van het Historisch Week-
end weten.
Hoeveel geld de bank in het
evenement stopt, melden de
betrokkenen niet.
Het eerste Historisch Weekend
werd in 1996 gehouden op en
om het toenmalige zwembad De
Schots bij het 25-jarig bestaan.
Vanwege het succes is besloten
dit evenement jaarlijks en op
grotere schaal te continueren.
Het aantal deelnemende auto’s
is gegroeid tot bijna 500. Sinds
gekozen is voor de Oude Rijks-
werf Willemsoord als locatie zijn
ook tientallen historische sche-
pen op het evenement te bewon-
deren. 

Paasworkshop
Den Helder ✱ Vrijwaard, Tellus
en De Wering geven maandag 14
maart een paasworkshop. Deel-
nemers maken een krans met
mos, takken en buxus en versie-
ren deze met allerlei paasdecora-
ties. 
De workshop is van 19.00 tot
21.00 uur in het Paviljoen van
Toen, Borneolaan 1. De kosten
zijn 10 euro. Opgeven kan tot en
met 7 maart bij Mee en De We-
ring via tel. 088-0075200 of
e-mail l.laagland@dewering.nl.

Dieren EHBO
Den Helder ✱ DWO Den Helder
houdt een cursus Eerste Hulp bij
Dieren, bestaande uit vier lessen
en een praktijkles en start op 15
maart. Op het programma staan
zaken als spoedgevallen, vergif-
tigingen, virale ziektes en bloe-
dingen. Verder wordt geleerd
dieren te onderzoeken en te
behandelen.
De cursus kost €50 per persoon,
aanmelden via dwopenning-
meester@ziggo.nl, met naam,
leeftijd en mailadres. 

Bank stopt geld
in Historisch
Weekend


