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1 Inleiding 

1.1 Doelstelling en opdracht 
Het doel van het onderzoek is het toepassen en vergelijken van preventieve en remediërende 
maatregelen in de praktijk via de aanleg van meerjarige proefvelden. Het effect van de maatregelen 
wordt geëvalueerd, alsook de technische en economische haalbaarheid, zodat de kennis kan beschikbaar 
gesteld worden voor de land- en tuinbouwsector. De opdracht valt uiteen in 3 grote delen: 

1. Concrete uitwerking van de mogelijkheden voor preventie en remediëren van bodemverdichting 

In de literatuurstudie van de TWOL-onderzoeksopdracht ‘Verkennende studie betreffende 
bodemverdichting in Vlaanderen en afbakening van risicogebieden voor bodemverdichting’ (Van De 
Vreken et al., 2009) werden de aspecten van preventie en remediëren van bodemverdichting algemeen 
besproken. In de huidige studie worden de mogelijkheden van preventie en van remediëren in groter 
detail ontwikkeld. Hierbij worden technische, praktische en economische aspecten belicht.  

Bijzondere aandacht gaat naar de beheersing van de lasten, van de drukken die door de mechanisatie op 
de bodem worden uitgeoefend. 

Reeds met de bestaande bandenuitrusting kan men verregaand effecten verkrijgen door de bandendruk 
aan te passen aan de bodem- en rijomstandigheden. Er wordt nagegaan in welke mate de nieuwe 
generatie banden of rupsen hier kunnen bijdragen. Ook de spreiding van de lasten over meerdere wielen 
die al dan niet in het zelfde spoor lopen kan een gunstig effect hebben. 

Zeer verscheidene maar daarom niet minder effectvolle maatregelen hebben vandoen met de 
omstandigheden waaronder de bodem wordt bereden, en met de aandacht die gaat naar het onderhoud 
of de verbetering van de draagkracht van de bodem. Bodemleven en keuze in de teelten spelen hier een 
bijzondere rol. 

Ingeval een diepe bodemverdichting tot productieverlies leidt, dan moet in vele gevallen toch drastisch 
worden ingegrepen. Een hoofdstuk behandelt de mogelijkheden en beperkingen van diepe bewerking. 

 

2. Toepassing van technieken voor preventie en remediëren van bodemverdichting op 
praktijkvelden 

Een aantal preventie- en remediëringsmethoden worden in de tweede fase toegepast en vergeleken in de 
praktijk. Hiertoe worden 3 proefvelden aangelegd en gedurende 2 jaar opgevolgd. Deze velden zijn 
geselecteerd uit verschillende klassen van bodemverdichting, textuur en organischekoolstofgehalte. 
Preventieve en remediërende maatregelen worden er gecombineerd en/of vergeleken met conventionele 
technieken. Naast de effecten op de bodem worden ook de effecten op gewasopbrengst gemeten.  

Ook wordt verder ervaring opgedaan op basis van een tiental praktijksituaties waar een bepaalde 
techniek wordt of werd toegepast. In de mate van het mogelijke werd hiervoor gezocht naar percelen 
waar een techniek werd toegepast naast een conventionele techniek zodat een vergelijking in de 
behandeling mogelijk bleef binnen eenzelfde perceel. 

 

3. Opstellen van een praktijkgids 

De meest nuttige en essentiële informatie van de studie wordt samengevoegd en verder uitgewerkt in 
een praktijkgids voor en op maat van de landbouwers, loonwerkers en voorlichters. 
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1.2 Definities 
Voorafgaand worden enkele begrippen omschreven. 

Bodemverdichting is een proces waarbij de porositeit en de doorlatendheid van de bodem afnemen, de 
structurele sterkte toeneemt en verscheidene wijzigingen optreden in de bodemstructuur en in andere 
bodemprocessen (Soane en van Ouwekerk, 1994). Compactie is synoniem voor verdichting. 
Bodemdichtheid is de toestand van een bodem die aangeeft in welke mate een verdichtingsproces de 
stapeling van de vaste bestanddelen in de bodemstructuur heeft beïnvloed (Soane en van Ouwekerk, 
1994). 
De structurele sterke is een maat voor de gevoeligheid van de bodem aan verdichting. Deze sterkte wordt 
uitgedrukt in de zgn. precompressiestress-waarde, meetbaar en uitgedrukt in eenheden van druk (Pa). 
Een overschrijding van deze structurele sterkte, bv. door onoordeelkundige betreding, veroorzaakt een 
blijvende verdichting van de bodem. Voor toelichting wordt verwezen naar Van De Vreken et al. (2009). 

Door bodemverdichting neemt het aantal poriën af en daalt het poriënvolume. In de poriën die 
overblijven, daalt het aandeel macroporiën en stijgt het aandeel microporiën. Vooral de macroporiën zijn 
belangrijk voor het water- en luchttransport in de bodem. Voor een rendabele teelt is een optimale vocht- 
en luchtvoorziening noodzakelijk. Een bodem met een goede structuur heeft veel doorgaande 
macroporiën die ook onder natte omstandigheden nog gevuld zijn met lucht. Bij verdichting neemt het 
aandeel grote poriën af en worden deze minder doorlatend. Het transport van water en lucht neemt 
hierdoor af.  
In een meer praktische benadering kan men spreken van verdichting vanaf het moment dat het aandeel 
macroporiën kleiner wordt dan 5 % en wortels niet meer groeien. (PPO, 2011). Deze definitie van 
verdichting is een meer toegepaste benadering, gezien zij de verdichting als een kritische grenswaarde 
definieert en koppelt aan een fysische grens (macroporositeit < 5%) en vooral aan de remming van 
wortelontwikkeling en impliciet aan schade aan gewasopbrengsten. 
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen oppervlakkige verdichting die zich situeert in de 
bouwvoor (inclusief de toplaag van de bodem), en verdichting van de diepere ondergrond, de zone onder 
de bouwvoor. Gebeurt verdichting in de diepere lagen, dan wordt het problematisch gezien remediëring 
minder makkelijk kan gebeuren. Oppervlakkige verdichting kan worden opgeheven door normale 
grondbewerkingen, in tegenstelling tot diepe verdichting die blijvend kan zijn in de afwezigheid van 
specifieke remediëringsmaatregelen. 

Alakukku et al. (2003) specificeren de ondergrond nog verdergaand, en delen deze op in 2 lagen: 

 Pan-laag of verdichte laag: de laag net onder de bouwvoor, net onder de diepte die jaarlijks 
bewerkt wordt, en die in mindere of meerdere mate verdicht wordt door de wielen en de 
mechanisatie1. In sommige situaties wordt deze laag op een regelmatige basis ook losgewerkt. 

 De ongeroerde ondergrond: dit is de diepere laag die normaal nooit geroerd wordt door 
bodembewerkingen of passage. In deze laag zijn bewerkingen normaal ook ongewenst of 
oneconomisch, en wanneer ze toch wordt geroerd, bestaat de kans op ernstige schade. Nochtans 
wordt deze laag toch soms geroerd, ingeval van aanleg van drainagebuizen of bij moldrainage of 
door andere bodemverbeterende ingrepen.  

De dikte of diepte van deze lagen hangt natuurlijk samen met het bodembewerkingssysteem dat er 
gebruikelijk is. 

Het voorliggende onderzoek focust op de preventie en remediëring van verdichting van de bodemlaag die 
na verdichting niet te remediëren valt door de gebruikelijke, jaarlijkse bodembewerking. In een 
praktische benadering, hier aangehouden, heeft deze bodemlaag als bovengrens de diepte van ploegen, 
bv. 25 cm-mv in de leemstreek, 30 cm-mv in de Kempen. Als ondergrens kan men de diepte stellen tot 
waar verdichting met economische schade aan de teelt optreedt. 

                                                           
1
 Indien de laag net onder de bouwvoor dermate verdicht wordt dat doorworteling of infiltratie gehinderd wordt en 

dat dit tot opbrengstverlies leidt, wordt deze laag in onze streken aangeduid als ‘ploegzool’. 
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2 Concrete uitwerking van de mogelijkheden voor 
preventie en remediëring van bodemverdichting 

2.1 Inleiding 
Diepe bodemverdichting is een erg hardnekkig verschijnsel dat nauwelijks door natuurlijke 
herstelprocessen wordt opgeheven (Van De Vreken et al., 2009). Een overzicht zal worden gegeven van 
de mogelijke maatregelen om bodemverdichting te beperken of te voorkomen. Het voorkómen van 
bodemverdichting is prioritair. De nodige aandacht gaat in het bijzonder naar de omstandigheden: het 
effect van maatregelen zoals aangepaste landbewerking (bandendruk,  goede verdeling van de wiellast, 
ruimtelijke verdeling van de rijpaden, betredingsfrequentie) staat vrijwel volledig in relatie tot de 
omstandigheden, zoals vochtregime en bodemtype en draagkracht van de bodem. Om compactie van de 
diepere ondergrond te voorkomen, moet er over gewaakt worden dat de spanningen die de ondergrond 
bereiken, de draagkracht van de ondergrond niet overschrijden. Dit kan op twee manieren worden 
bekomen: via een beperking van de spanningen uitgeoefend op het bodemoppervlak of via een beter in 
rekening brengen van of verbeteren van de draagkracht van de toplaag van de bodem (Chamen et al., 
1995; Van den Akker et al., 2003). 

Remediëringsmaatregelen houden in hoofdzaak het mechanisch loswerken van de bodem in. 

In het algemeen worden voor- en nadelen van de in de literatuur beschreven preventieve en 
remediëringsmaatregelen besproken, zowel uit wetenschappelijke als vulgariserende publicaties. Voor 
verschillende maatregelen zijn mechanismen en richtlijnen in vrij groot detail gekend; voor andere blijkt 
slechts weinig concrete informatie beschikbaar wanneer het gaat om het formuleren van besluiten of 
richtlijnen. 

Vanzelfsprekend is het onderscheid tussen voorkomen en remediëren niet altijd scherp. Maatregelen die 
verdichting voorkomen, bv. aansturen van organisch leven in de bodem, zullen veelal eveneens 
remediërend zijn. 

Om schadelijke bodemverdichting te voorkomen kan in sommige gevallen enige investering vereist zijn en 
in veel gevallen veranderingen in beslissingen die genomen worden, een gedragsverandering dus. Om 
deze veranderingen teweeg te brengen is er motivatie nodig. Deze motivatie kan voortkomen uit de 
bewustwording van de rol die een goede bodemstructuur speelt in de productie en het behoud van de 
landbouwkundige bodemkwaliteit op langere termijn. De motivatie kan ook groeien uit een zekere 
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de gronden die men bewerkt. Een zeer directe en belangrijke 
motivatie betreft de financiële meeropbrengsten die een goede bodemstructuur met zich brengen en de 
besparingen die men kan verwachten in tijd, brandstof en mechanisatie wanneer een bodem bewerkt 
wordt op een ‘bodemstructuursparende’ manier.  

De productieverliezen als gevolg van bodemverdichting worden doorgaans onderschat. Uit 
praktijkonderzoek in de periode 1976 -1984 bleek dat opbrengsten van onbereden grond nagenoeg 10 % 
hoger lagen (Imag en PAGV, 2012). Dit onderzoek dateert zelfs van voor de periode van zware 
mechanisatie. 
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2.2 Spanning op de bodem i.f.v. wiellast, mechanisatie en 
betreding 

2.2.1 Inleiding. De roep naar lagere wiellasten 

Er is wereldwijd bezorgdheid om bodemverdichtingen in de akkerbouw veroorzaakt door berijden met 
landbouwvoertuigen. Een vergelijkend onderzoek uitgevoerd in Vlaanderen liet zien dat de dichtheid van 
de ondergrond op 0,4 m diepte gemeten op 17 percelen tussen 1969 en 2009 aanzienlijk was 
toegenomen.  Voor zandgrond was de waargenomen toename in de ordegrootte van 0,2 gram per cm³ 
(Ref. verslag TCB workshop bodemverdichting TCB : technische commissie bodem). 

Afstemming van de machines en het berijden aan de actuele sterkte van het bodemprofiel is een 
veelbelovende strategie om bodemverdichting te voorkomen. Het toepassen van lage bandendrukken en 
vermindering van het aantal wielpassages zijn praktische manieren om het risico op bodemverdichting te 
verminderen.  

Het aantal landbouwbedrijven wordt steeds kleiner, terwijl de bewerkte landbouwoppervlakte dezelfde 
blijft. Dit betekent dus dat het areaal per landbouwbedrijf toeneemt. Een logisch gevolg is dat de 
machines steeds groter en zwaarder worden als reactie op de toenemende productiviteitseis. 
Bij de trekkers is er een duidelijke verschuiving naar de grotere vermogens van 200 pk en meer, met als 
gevolg toenemende bodemdruk zoals geïllustreerd door volgende tabel. Een trekker met rupsen levert 
gevoelig minder bodemdruk op voorwaarde dat het gewicht gelijkmatig verdeeld is over het 
steunoppervlak (Naar: Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2009). 

Tabel 1: Bodembelasting naargelang type trekker. 

Trekker  
(pk) 

Band voor Band achter Leeg gewicht   
(kg) 

Gemiddelde bodemdruk (*)  
(kg/cm²) 

95 480/60R28 600/60R38 4130 0,45 

178 540/65R28 650/65R38 5600 0,50 

241 600/65R28 710/70R38 7400 0,60 

274 600/70R30 650/85R38 10.500 0,95 

379 800/70R38 800/70R38 12.500 0,70 

580 Rups : 2 x 21.700 cm² steunvlak 18.500 0,40 
(Ref: Maschinenvorführung: Bodenschonung und vermeidung von Bodenverdichtung. Landwirtschaftskammer Niedersachsen. 

(*) De gemiddelde bodemdruk werd bekomen door het leeggewicht te delen door het totale steunoppervlak van de betreffende trekker. 

Hetzelfde kan gezegd worden over de grondbewerking- en zaaimachines die met deze trekkers 
gecombineerd worden: waar er vroeger gewerkt werd met een zaaicombinatie rotoreg-plus-zaaimachine 
met een graantank van 500 tot 700 l en een leeg gewicht van 2200 kg, gaat men tegenwoordig al snel 
naar zaaicombinaties met een graantank van 1200 l en een leeg gewicht van 2900 kg. Bij een dergelijke 
combinatie moet de trekker bij een volle graantank al snel 3800 kg dragen in de hefinrichting. Eenzelfde 
fenomeen doet zich voor in de aardappelteelt, niet zozeer omdat de machines zwaarder gebouwd 
worden, maar veeleer omdat er meerdere werkgangen gecombineerd worden. Waar bodembewerking, 
poten en aanaarden vroeger drie werkgangen waren, is dit nu één werkgang geworden. Hoewel dergelijke 
combinaties zowel in gedragen als half gedragen uitvoering voorkomen, zou er wat de bodembelasting 
betreft enkel mogen gekozen worden voor de halfgedragen combinaties. 

Indien men blijft evolueren in de richting van grotere machines met meer capaciteit, is men wat 
grondbewerking en zaai betreft genoodzaakt over te stappen naar halfgedragen machines.  Voor de 
grotere percelen is deze techniek geen probleem, maar op de kleine percelen is een gedragen machine 
toch handiger omwille van wendbaarheid. 
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De optimale gewichtsverdeling bij een tractor met mechanisatie verdient zeer veel aandacht. Op het veld 
geldt als vuistregel voor een goede verdeling 40% van het totaalgewicht op de vooras en 60 % op de 
achteras (achterwielen hebben een groter contactvlak met de bodem). Bij mechanisatie in de lift 
achteraan of in de fronthef verandert deze verdeling.  

Ter illustratie: 

Een tractor van 4,5 ton, zonder mechanisatie in de hef achteraan, legt 1,8 ton op de vooras, en 2,7 
ton op de achterbrug. Een volle meststofstrooier van 2 ton in de lift achteraan zorgt voor het 
opheffen van de vooras waardoor vrijwel alle last verschuift naar de achterbrug: deze draagt dan 
5,9 ton, of bijna 3000 kg per achterwiel. Zonder frontgewichten ligt op de vooras amper 0,6 ton 
waardoor de tractie door de voorwielen verregaand verdwijnt. Meststof strooien vergt weliswaar 
weinig tractie, maar dat is heel anders bij zaai- of pootcombinaties, of bij ploegen. Inhangen van 
voldoende frontgewichten of extra mechanisatie in de fronthef zorgt voor een betere 
gewichtsverdeling en voor grotere tractie door de voorwielen; de achterwielen zullen minder 
slippen én zullen de bodem minder verdichten. Ook het brandstofverbruik zal dalen. (Figuur: BDB) 

  

Figuur 1: Illustratie van de lastenverdeling over de voor- en de achteras van een trekker, schematisch. 

Bij een gedragen machine wordt het volledige gewicht van de machine gedragen door de wielen van de 
tractor. Bij een halfgedragen machine zal slechts een deel van het gewicht en de krachten die de machine 
ondervindt, opgevangen worden door de trekker. Het andere deel wordt opgevangen door eigen steun 
van de machine op de grond, bv. door wielen. 

Ook bij de organische bemesting worden zeker limieten overschreden.  Bij de grootste getrokken 3-assige 
drijfmesttanks wordt, naargelang de bandenuitrusting, voor de geladen tank alleen reeds, de gemiddelde 
bodembelasting 1,6 à 2 kg/cm². 

Hogere gewichten betekenen hogere wiellasten. Hoe hoger de wiellast, hoe dieper de druk in de bodem 
dringt. De huidige bietenrooiers gaan tot boven de 50 ton totaal gewicht; dit betekent meer dan 10 ton 
per wiel. Wil men de bodem sparen, dan moeten deze machines uitgerust worden met banden die een 
overgedimensioneerd draagvlak creëren. Dit zal de enige mogelijkheid zijn om diepe bodemverdichtingen 
te beperken/te voorkomen. 

Het is een feit dat zware machines door de uitgeoefende druk en schuifkrachten de bodem gaan 
verdichten. Problematisch wordt het wanneer de macro- en mesoporiën dichtgedrukt worden2. De 
middengrove poriën komen tussen in de watervoorziening van de plant.  De macroporiën zorgen voor de 
drainage en verluchting, en laten de warmte in de bodem dringen. 

                                                           
2 Macroporiën: >100 micrometer (1 micrometer=0,001 mm), zichtbaar met het blote oog;  

Mesoporiën: >30 micrometer en <100 micrometer, zichtbaar met een loep;  
Microporiën: <30 micrometer, zichtbaar met een microscoop. 
Macroporiën zijn zeer belangrijk voor de luchtvoorziening en de waterdoorlatendheid. Macroporiën >200 
micrometer zijn goed bewortelbaar 
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2.2.2 Bandendruk 

M.b.t. technische termen en afkortingen, zie Bijlage 1. Banden: terminologie, types, spanning. 

De druk in de banden speelt een centrale rol. Zowel de draagkracht van de band als de grootte van de 
bodemdruk worden hierdoor beïnvloed. De grootteorde van druk waartegen bodems bestand zijn, ligt 
rond een druk van 1 kg/cm² of 10 ton/m² of ook nog 1 bar. Om de ondergrond niet te zeer te verstoren 
wordt er echter bij de inzaai in het voorjaar een druk van 0,5 bar aanbevolen. 
Voor elke band dient de spanning aangepast aan de belasting, trekkracht en rijsnelheid. 

2.2.2.1 Optimalisatie van de bandenuitrusting 

Er moet niet onmiddellijk gedacht worden aan een duurdere bandenuitrusting. Vaak kan er al veel bereikt 
worden door het gebruik van de bestaande bandenuitrusting te optimaliseren. Om dit op een 
verantwoorde manier te doen, dienen een aantal elementen gekend te zijn: 

- De belasting per band. Deze kan gemeten worden door de combinatie met de afzonderlijke 
wielen op een weegplaat te zetten en zo het gewicht af te lezen. Een andere mogelijkheid is 
om het gewicht te meten bij een nabijgelegen weegbrug. 

- Een nauwkeurige bandenspanningsmeter. De nauwkeurigheid is erg belangrijk, omdat de druk 
op 0,1 bar nauwkeurig dient ingesteld te worden. 

- De juiste bandenspanningstabel, behorende bij het merk en type band dat gemonteerd is. In 
deze tabel kan de optimale druk, afhankelijk van belasting en rijsnelheid, afgelezen worden. 
Zie ook Bijlage 1. Banden: terminologie, types, spanning. 

Men kan de belasting per as laten berekenen. In bijlage wordt dit uiteengezet (Bijlage 1. Banden: 
terminologie, types, spanning). Hieruit, en op basis van de bandenspanningstabel die bij de banden hoort, 
kan de optimale bandenspanning afgeleid worden. 

Door de druk te optimaliseren kan het contactoppervlak van de band op de bodem, tot wel 40% 
toenemen. Dit heeft tot gevolg dat de insporing en de bodemdruk verminderen en de rolweerstand 
afneemt. Dit resulteert weer in een vermindering van het brandstofverbruik.  

Een lagere bandspanning is m.a.w. beter voor de bodem, maar ook voor het brandstofverbruik. Door de 
bandenspanning te verlagen, neemt het contactoppervlak van een band toe en zal deze minder insporen. 
Een band op lage spanning levert meer trekkracht of minder wielslip bij constante trekkracht.  
Uit praktijktesten, die het Duitse Team Reifenregler op verschillende plaatsen heeft uitgevoerd, werd 
door optimalisatie van de bandenspanning bij grondbewerkingen een brandstofbesparing tot 18-25% 
bereikt (Moitzi en Boxberger, 2007). Recent Duits onderzoek (Team Reifenregler, Duitsland) noteert 12% 
brandstofbesparing bij ploegen door verlaging van de bandspanning van 1,6 naar 1,0 bar. Daarnaast heeft 
ook het verhogen van de last op de vooras een positief effect op het brandstofverbruik. 

2.2.2.2 Verlaagde bandendruk 

De bodemdruk wordt in sterke mate bepaald door de bandenspanning. Ook de geometrie van het 
contactoppervlak van de band met de bodem beïnvloedt de druk die op bodem wordt uitgeoefend. Er zijn 
twee vuistregels in dit verband gekend (S. Wauters; eveneens mondelinge mededeling Trelleborg, 2012) : 

 Op een diepte die gelijk is aan de bandbreedte, is de bodemdruk maar de helft van de 
bandenspanning, en op een diepte van tweemaal de bandbreedte is bodemdruk door de band 
nagenoeg verdwenen. 

 De bodemdruk direct onder de band is 1,25 maal zo hoog als de bandenspanning.  

Dergelijke benaderingen gaan in veel gevallen voorbij aan de specifieke bandeigenschappen, lasten en 
voorwaarden. Per definitie geeft een vuistregel slechts een praktische benadering of een eenvoudige 
procedure van een complex probleem. Een vuistregel geeft een grove schatting  



Praktijkonderzoek maatregelen tegen bodemverdichting 

 19 

De factor 1,25 is een vuistregel welke een goede benadering is voor de lagere drukken.  Voor de hogere 
bandenspanningen is dit niet het geval. Wanneer het steunoppervlak van de band gekend is, kan de 
uitgeoefende bodemdruk beter bepaald worden. Tabel 2 maakt dit duidelijk. 

Tabel 2: Bodemdruk i.f.v. de bandendruk en de belasting van de band (*). 

Band Belasting  
(kg) 

Bandendruk  
(bar) 

Steunoppervlak  
(cm²) 

Bodemdruk  
(kg/cm²) 

800/70R38 7500 2,4 4700 1,596 

800/70R38 5140 0,8 6250 0,822 

600/70R30 4250 2,4 2570 1,654 

600/70R34 3650 1,0 2930 1,245 

650/65R38 3000 1,6 2501 1,199 

650/65R38 3000 0,6 2853 0,779 
(*) Ref.: Voorstelling door Trelleborg op studiedag van topstang in Heers,10/9/2012. 

In hetgeen volgt wordt uitgegaan van een veilige bodemdruk van normaal 1 bar (bandendruk 0,8 bar) en 
in het voorjaar  0,5 bar (bandendruk 0,4 bar). Deze veilige bodemdruk kan worden bereikt door brede 
lagedrukbanden toe te passen. Deze vergroten het contactvlak met de bodem waardoor een grotere last 
mogelijk wordt en de bodemdruk toch laag blijft, zodat er minder kans op bodemverdichting bestaat en 
ook minder insporing gebeurt. Beide factoren blijven m.a.w. belangrijk: lage druk in de banden en een zo 
groot mogelijk contactoppervlak van de banden met de bodem. 

Het dragende element in een band is de lucht. Daarom is het belangrijk te streven naar een zo groot 
mogelijke luchtkamer. Hoe groter de luchtkamer, hoe meer draagvermogen, of nog hoe lager de spanning 
bij een gelijk draagvermogen.  
De groei van de luchtkamers is herkenbaar aan de relatieve bandhoogte (dit is de karkashoogte of de 
flankhoogte van de band). Bandentypes van 70, 75 en 85 komen steeds frequenter voor, terwijl de 
bandenserie 65 duidelijk terrein verliest in de hogere vermogensklassen. Ook bij de voorbanden is deze 
trend merkbaar. Omdat de achterbanden in de praktijk reeds qua spanning en belasting aan de limiet 
zitten, krijgt de voorband nu meer aandacht, vooral door ook daar meer typen te introduceren met een 
grotere luchtkamer, bijvoorbeeld de 540/75R28 of de 520/70R34. De meeste merken bieden deze banden 
reeds aan, en uitbreiding volgt. 
Een grotere luchtkamer kan gerealiseerd worden door : 

- de buitendiameter van de band te vergroten; 
- bij gelijkblijvende buitendiameter, de velgdiameter te verkleinen (en dus de flankhoogte te 

vergroten); 
- de band te verbreden. 

Effecten van deze aanpassingen zijn wel verschillend zoals volgende figuur illustreert. 

 
Figuur 2: Invloed van bandbreedte en flankhoogte (of karkashoogte) op het draagvermogen van een 

band. 
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Figuur 2 werd opgemaakt op basis van de gegevens afgelezen uit verschillende bandenboekjes. De figuur 
toont duidelijk aan dat het draagvermogen van banden sterker te beïnvloeden is via de flankhoogte - ook 
karkashoogte genoemd - dan via de bandbreedte.  

Omgezet naar de praktijk, stijgt het volume van de luchtkamer bij een 650/75R38 t.o.v. 650/65R42 met 
ongeveer 20 % (beide banden hebben nagenoeg dezelfde buitendiameter). Het rechtstreekse gevolg is 
dat bij de eerste band het draagvermogen bij 1 bar met meer dan 1000 kg toeneemt. Dit is gewoon af te 
lezen in de bandenboekjes van de verschillende bandenmerken. 

De bandbreedte heeft in de praktijk natuurlijk zijn grenzen: er moet rekening gehouden worden met de 
maximaal toegelaten transportbreedte van 3 m op de openbare weg. 

Een trekkerband moet vriendelijk zijn voor de bodem en dat lukt het beste met veel nokken op de grond.  
Een band die goed afplat, waarbij ook meer nokken aan de grond komen, heeft de beste papieren om de 
bodemdruk te beperken. Tot voor kort dacht men vooral in de breedte, maar vervorming in de rijrichting 
geeft meer rubber in aangrijping, omdat er meer nokken aan de grond komen.  Banden die bij verlaging 
van de spanning vooral afplatten in de lengterichting, gaan een goed eind in de richting van rupsbanden.   

Bandenfabrikanten werken momenteel al druk aan banden die meer in de lengte afplatten dan in de 
breedte. Een voorbeeld daarvan is de CerexBib van Michelin. Samen met een automatisch regelsysteem 
voor de luchtdruk via een zware compressor en leidingen door de wielnaven bieden dergelijke banden het 
ideale compromis tussen veld- en transportwerk.   

Worden tractoren en machines uitgerust met IF- banden (Improved Flexion Tyre, zie Bijlage 1. Banden: 
terminologie, types, spanning), dan wordt een drukwisselsysteem overbodig omdat het dan mogelijk is 
zowel in het veld als bij transport op dezelfde spanning te werken. De aanbevolen spanning wordt hier 
volledig bepaald door de belasting van de band (af te lezen in bandenboekje Michelin). De rijsnelheid is bij 
deze banden niet meer van invloed. 

Binnen afzienbare tijd zouden er banden aangeboden worden die hoge lasten kunnen dragen bij 
spanningen van 0,6 tot 0,8 bar. Deze banden wikkelen zich met een lang contactoppervlak af over de 
grond.  Dit zijn de zogenaamde VF- banden (Very High Flexion Tyre; zie bijlage).  De uitdaging is om ze bij 
hoge belasting op de velg te houden. Bij dergelijke banden zal er eveneens veel minder insporing zijn, met 
als rechtstreeks gevolg een lager brandstofverbruik. Eén cm meer insporing betekent al snel in 
grootteorde minstens 10 % meer brandstofverbruik (Ref.: metingen van het team Reifenregler, 
Duitsland). 

  

Figuur 3: Een hogere bandenspanning veroorzaakt diepere insporing (Kroonen en Meufels, 2008). 

Het voordeel van een soepele en zacht opgepompte band is de vervorming onder invloed van de last.  Bij 
veel gewicht is er meer rubber in aanraking met de grond dan bij weinig gewicht. De druk op de grond 
blijft daardoor ongeveer gelijk. Een band die afplat, krijgt meer rubber op de grond. Hij verdeelt het 
gewicht dan over meer oppervlakte en dat betekent een lagere druk per cm². Dat helpt om de 
bodemverdichting tegen te gaan. Een band moet echter ook trekkracht leveren. Dat doet hij beter 
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naarmate de druk per cm² hoger is. Hij drukt zijn nokken dan goed in de grond en dat geeft meer grip.  De 
belangen van tractie zijn dus anders dan die van bodemverdichting. In de praktijk valt met die 
tegenstelling echter goed te werken. Een band die door een lage spanning afplat, compenseert het verlies 
aan directe grip door meer frictie tussen rubber en grond. Dat geldt met name als het droog is. Op natte 
grond moet de tractie vooral komen van nokken die in de grond drukken. Stugge banden met ver uit 
elkaar staande hoge nokken, zoals de Vredestein Nylabour en de Marshband van Trelleborg, zijn dan in 
het voordeel. De nokken moeten ver uit elkaar staan anders lossen ze de modder niet. Wanneer de nok 
gevuld blijft dan volgt slip en is de trekkracht weg. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Bron van deze schets: niet gekend) 

Figuur 4: Bandenspanning naargelang het gebruik. 

 

2.2.2.3 Het drukregelsysteem 

Het spreekt vanzelf dat alle gecommercialiseerde en hier beschreven systemen veiligheidsgekeurd zijn. 

Wat de bandenbelasting betreft, moet er een onderscheid gemaakt worden tussen het transport op de 
weg en de veldwerkzaamheden. Aan hogere snelheid worden banden meer belast en dient de 
bandendruk hoger te zijn (bandenboekjes). Tijdens de veldwerkzaamheden mag en moet de druk naar 
beneden. Bij veldwerkzaamheden die een grotere trekkracht vragen (ploegen), moet een bandendruk 
aangehouden worden die overeenkomt met een rijsnelheid van 30 km/u. 

Tabel 3: Draagvermogen van trekkerbanden (Michelin Multibib) bij verschillende rijsnelheden (Ref. 

Bandenboekje Michelin). 

band 
draagvermogen (kg) per band bij een druk van …… 

bar km/u 

  0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4   

540/65R30   1630 1890 2150 2420 2640 50 

 Voorwiel  1700 1970 2240 2520 2750 40 

  1480 1780 2070 2360 2650 2890 30 

  1950 2240 2520 2790 3075 3340 10 

650/65R42   2480 2890 3310 3730 4090 50 

 Achterwiel  2580 3010 3450 3890 4270 40 

  2300 2710 3160 3620 4080 4480 30 

  3000 3450 3880 4310 4750 5140 10 

Voor trekkers die veelvuldig wisselen tussen enerzijds het veld en anderzijds het kavelpad of de openbare 
weg, zal een regelsysteem voor de bandenspanning de enige oplossing zijn (zie 2.2.2.3.4), behalve indien 
uitgerust wordt met IF-banden. 

Uit de volgende tabel blijkt dat voor een welbepaalde compressor de snelheid van drukaanpassing sterk 
bepaald wordt door het ventiel. Het aangepaste ventiel is niets meer dan een hol buisje waardoor de 
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lucht zonder hindernis in en uit de band kan. Natuurlijk zal ook de capaciteit van de compressor de 
opblaastijd gaan beïnvloeden, maar een aangepast ventiel is een absolute noodzaak. De metingen in de 
tabel tonen m.a.w. aan dat het essentieel is het ventiel aan te passen om een vlotte drukverlaging of 
verhoging te bekomen. 

 

Tabel 4: Benodigde tijd voor drukaanpassingen bij verschillende ventielen (band 650/65R38). 

 Standaard ventiel Aangepast ventiel 

Compressor op trekker   

Druk verhoging 1,0 – 1,6 bar 8:00 min 1:06 min 

Druk verlaging  1,6 – 1,0 bar 10:49 min 0:33 min 

Stationaire compressor   

Druk verhoging 1,0 – 1,6 bar 8:00 min 0:48 min 

Druk verlaging  1,6 – 1,0 bar 10:49 min 0:33 min 
(Ref.: DLG-Merkblatt 356 : Reifen richtig wählen und einsetzen) 

Waarom gaat drukverlaging sneller dan drukverhoging? Via een grote opening kan er veel lucht ontsnappen 
op korte tijd. Hoe groter de opening, hoe vlotter het proces verloopt. Bovendien is het een proces dat geen 
energie vraagt. Een drukverhoging kan enkel door energie toe te voegen. De druk moet toenemen door 
meer lucht in de band te duwen. De capaciteit van de compressor speelt dus een belangrijke rol. Hoe groter 
de luchtkamer van de compressor en hoe groter zijn vermogen, des te sneller het opblazen zal verlopen. In 
Tabel 4 is er uitgegaan van een bepaalde installatie en daar horen bepaalde tijden bij. Betreft het een 
kleinere installatie dan zal dat langer duren en omgekeerd. 

Het eenvoudigste zijn de bodembewerkingen : ploegen, zaaibedbereiding, zaaien,… De capaciteit van het 
systeem moet dan niet zo groot zijn. Zowel het aantal keren per dag als het aantal banden dat moet 
opgepompt en afgelaten worden, is eerder beperkt. Een systeem met compressor en aangepaste 
ventielen is dan een prijsgunstige optie. Hiervoor wordt op de velg een aangepast ventiel met hoge 
capaciteit gemonteerd. Bij aankomst ‘s morgens op het perceel, laat je de banden af. Wanneer je ‘s 
avonds dat perceel verlaat, pomp je de banden terug op. Dus 1 maal aflaten en 1 maal oppompen. De 
capaciteit van het systeem is niet zo belangrijk. 

Anders wordt het wanneer mest aangevoerd wordt of het geoogste product afgevoerd wordt van het 
veld. Het aantal banden (met een groot volume) is een stuk hoger. Drukverlaging gaat snel, drukverhoging 
is een groter probleem. De capaciteit van het drukwisselsysteem zal behoorlijk hoog moeten zijn.  

In geval van mesttransport zal drukaanpassing eenvoudiger zijn. Wanneer mest wordt gevoerd naar het 
veld, komt men geladen aan op het perceel en met een uitrusting op maximale bandenspanning. Bij 
aankomst op het veld kan de druk snel verlaagd worden.  Na het spreiden van de mest is de last lager – 
een lege tank betekent 15 à 20 ton lichter -, waardoor de bandendruk laag mag zijn, zelfs bij de hogere 
snelheden op de weg. Er is dus voldoende tijd, de ganse reisafstand, om de banden terug op de 
vooropgestelde spanning te brengen die noodzakelijk is voor de volle vracht. 

Bij transport van geoogste producten (bv. silomaïs) is het verhaal volledig omgekeerd. Wanneer silomaïs 
van het veld wordt afgevoerd, zijn de banden op minimale spanning op het veld. Eenmaal de weg op, 
dienen de banden vrijwel onmiddellijk op maximale spanning te zijn gezien de lading; men kan niet lang 
wachten om lucht bij te zetten op de banden. Op het veld wordt de laagst mogelijke druk toegepast.  Voor 
het transport op de weg moeten de banden zo snel mogelijk op hogere druk zijn. 

2.2.2.3.1 Drukaanpassing in stilstand 

De eenvoudigste en goedkoopste oplossing is drukaanpassing in stilstand. Voorbeelden zijn de airbooster 
van de firma PTG (Figuur 5) en de tractionsbox van de firma Steuerungstechnik STG.  Het geheel bestaat 
uit een persluchtkoppeling voor de aansluiting op het luchtdruksysteem van de trekker, een 
persluchtslang, een 2-weg ventiel met manometer en 4 aangepaste ventielen op de wielen. 
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Er bestaat nog een wat meer uitgebreid systeem (airbox van de firma PTG GmbH, Figuur 6) waarmee 2 
banden tegelijkertijd kunnen opgepompt worden. Met een regelsysteem kan de gewenste druk ingesteld 
worden. Eens de gewenste druk bereikt is, slaat het wisselsysteem af. Dit systeem is te beschouwen als 
een overgangssysteem tussen drukaanpassing in stilstand en drukaanpassing al rijdend. 

 

Figuur 5: De airbooster van PTG. 

 

Figuur 6: De airbox van PTG 

Figuren ontleend aan PTG Reifendruckregelsysteme Gmbh www.ptg.info 

Dit prijsgunstig systeem is enkel bruikbaar wanneer er maximaal een paar keer per dag van druk moet 
gewisseld worden. 

2.2.2.3.2 Drukaanpassing al rijdend 

Het betreft automatische drukwisselsystemen, waarbij de druk vanuit de cabine al rijdend kan ingesteld 
en aangepast worden. Wanneer de druk meerdere keren per dag moet aangepast worden, dan moet dit 
vlot en automatisch verlopen. Dergelijke installaties vinden we terug bij het mesttransport, wanneer 
zowel het transport als het spreiden op het veld met dezelfde combinatie gebeurt. 

De eenvoudigste vorm van drukwisseling is uitwendig opgebouwd (airbox mobil van de firma PTG GmbH).  
Het is relatief eenvoudig te monteren, maar aangezien al de slangen over de buitenkant van de band 
lopen, is het zeer storingsgevoelig. 

 

Figuur 7: De airbox mobil van PTG (PTG Reifendruckregelsysteme Gmbh www.ptg.info). 

Veel ingewikkelder qua montage, maar bedrijfszekerder is de luchtaanvoer via de wielnaaf. Verder kan er 
nog gekozen worden tussen een enkel of een dubbel circuit. Bij een enkel circuit blijven al de leidingen 
steeds onder druk staan. Treedt er ergens in de luchtleidingen een lek op, dan lopen de banden leeg. Bij 
het dubbele circuit gaat een (kleine) leiding het ventiel sturen. Wordt er op deze leiding druk gezet, dan 
opent het ventiel zich en via de grote leiding wordt de druk dan aangepast. De leidingen staan dus enkel 
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onder druk wanneer de druk in de banden wordt aangepast. Bij een eventuele beschadiging zullen de 
banden dus niet leeg lopen. 

 

Figuur 8: Enkele leiding door wielnaaf. 

 

Figuur 9: Dubbele leiding door wielnaaf. 

Figuren ontleend aan PTG Reifendruckregelsysteme Gmbh www.ptg.info 

Wanneer er niet veel lucht nodig is, dan volstaat de compressor van de trekker. Door een bijkomende 
drukketel te plaatsen, kan het luchtvolume vergroot worden waardoor er minder lang moet gepompt 
worden. 

Wanneer er moet getransporteerd worden van en naar het veld, is de luchtbehoefte veel groter en moet 
er een bijkomende compressor geplaatst worden.  Dergelijke compressoren kunnen in de fronthef van de 
trekker of op de aanhanger gemonteerd worden. 

2.2.2.3.3 Actieve aanpassing van de bandendruk 

Grasdorf-Wennekamp ontwikkelde de SLM (Soil Load Monitor).  In de velg wordt de bandenvering 
gemeten en zodoende wordt de bandenspanning voortdurend aangepast.  Dit systeem moet voorkomen 
dat banden beschadigd worden omwille van een te lage druk. 

Figuur 10: Werking SLM (Grasdorf-

Wennekamp) 
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2.2.2.3.4 Capaciteit van de compressor 

De benodigde capaciteit van de compressor kan uitgerekend worden. 

Het toe te voegen luchtvolume (l) =  
aantal banden x volume van de banden (l) x (gewenste druk (bar) – begindruk (bar)) 

De minimale capaciteit van de compressor (l/min) = 
 het toe te voegen luchtvolume (l)/maximale tijd voor oppompen (min) 

De tijd nodig voor oppompen (min) = 
 het toe te voegen luchtvolume (l)/effectieve capaciteit van de compressor (l/min) 

Voorbeeld 1 :  
2 banden 650/65 R 38 met een volume van 803 l/band in 5 min. Van 0,8 op 1,6 bar brengen. 

- 2 banden x 803 l x (1,6 bar – 0,8 bar) = 1285 l lucht 
- 1285 l / 5 min = 257 l/min (capaciteit compressor) 
- met een compressorcapaciteit op de trekker van 200 l/min moet er 6,4 min gepompt worden 

 
Voorbeeld 2 :  
2 banden 710/70 R 42 (1160 l) van 0,8 op 1,6 bar brengen + 3-asser = 6 banden 750/65 R 26 (903 l) van 1,0 op 2,4 
bar brengen in 5 min. 

- 2 banden x 1160 l x (1,6 bar – 0,8 bar) 
+ 6 banden x 903 l x (2,4 bar – 1,0 bar) = 9441 l lucht 

- 9441 l / 5 min = 1888 l/min 
- met een compressor capaciteit van 3000 l/min moet er 3,15 min gepompt worden 
- men kan ook de banden van de trekker oppompen met de compressor van de trekker en de banden 

van de aanhanger met een compressor gemonteerd op de aanhanger. 

Naargelang de benodigde capaciteit kost een drukwisselsysteem tussen de €2000 en €10.000. 

2.2.2.3.5 Ogenblikkelijke aanpassing van de bandenspanning i.f.v. de insporing 

De insporing van de wielen kan een zeer duidelijke indicatie vormen voor de gerealiseerde compactie. 
Online meting van de insporing kan toelaten om continu de bandenspanning aan te passen teneinde 
vooraf bepaalde drempels van insporing niet te overschrijden. Er loopt onderzoek naar de ontwikkeling 
van dergelijke technologie (Brunotte et al. 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.: KTBL Boden schonen 

 und kosten senken KTBL-Heft 89) 

Figuur 11: Continue ultrasone meting van de insporing als criterium voor vermijden van compactie. 

In essentie wordt uitgegaan van de meting van de afplatting van de band zoals hoger beschreven (Figuur 
10) en de continue ultrasone meting van de insporing. Op basis van optimale waarden voor tractie en 
verbruik wordt de bandendruk bijgeregeld en de dynamische wiellast gecontroleerd, waarbij steeds 
vooraf bepaalde drempelwaarden m.b.t. de relatie tot compactie niet worden overschreden. Deze 
drempelwaarden zijn specifiek per perceel bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met het 
bodemvochtgehalte. De technologie kent nog geen operationele, commerciële toepassing. 
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2.2.2.4 Een nieuwe generatie banden 

Een andere optie voor trekkers om een lage bandenspanning op het veld te combineren met een hoge 
transportsnelheid op de weg, zijn de nieuwe typen banden van Michelin, de Xeobib (een VF band) en 
Axiobib (een IF band). Deze banden hebben een speciale constructie met Ultraflex technologie. De 
zijkanten zijn minder hoog, flexibel, maar voldoende stevig. Ze moeten daarvoor wel op een speciale velg 
worden gemonteerd. Ondanks de lage spanning, kan er toch stabiel en met hoge snelheid op de weg 
worden gereden, terwijl de bodemdruk op het veld laag blijft. De bandenspanning dient enkel aangepast 
te zijn aan de belasting; de rijsnelheid heeft geen invloed meer. 

Het komt erop neer dat de banden ten opzichte van standaardbanden méér kunnen dragen bij een gelijke 
bandenspanning of dezelfde last kunnen dragen bij een lagere spanning. Zie Bijlage 1. 

 

2.2.3 Wielconfiguraties 

Spreiding van eenzelfde belasting over meerdere wielen kan de wiellast aanzienlijk verlagen. De 
configuratie van de wielen bepaalt dan ook in een mate het uiteindelijke effect van bodemverdichting. 

Meerdere passages door hetzelfde spoor geeft oppervlakkig gezien nauwelijks meer insporing. In de 
ondergrond daarentegen geldt een gans ander verhaal. Wilde (1998) mat de druk op 0,1, 0,15, 0,25 en 0,4 
m diepte in een bodem met een hoog organischestofgehalte. Naargelang het aantal passages in hetzelfde 
spoor toenam, steeg ook de gemeten druk op 40 cm diepte: onder het eerste wiel bedroeg deze 60 kPa, 
maar onder het 4de wiel was deze opgelopen tot 200 kPa. Verschillende auteurs vermelden onderzoeken 
waaruit blijkt dat ook op 40 cm diepte de druk en de verdichting systematisch toenemen naargelang het 
aantal wielen dat in hetzelfde spoor passeert, ook in een minerale ondergrond (Alakukku et al., 2003). 

Om de verdichtingsdruk in de ondergrond te beperken, lopen wielen dus beter naast elkaar dan achter 
elkaar: ‘Dubbele wielen’ (twee onafhankellijk geveerde wielen aan elk uiteinde van een as) krijgen zo de 
voorkeur op ‘tandemassen’ (twee of meerdere assen achter elkaar, d.w.z. twee of meerdere wielen 

achter elkaar, op korte afstand) aangezien bij een tandemas het positieve effect van een lagere wiellast 
wordt afgezwakt door een toename van het aantal wielpassages in hetzelfde rijspoor (Alakukku et al., 
2003). 

2.2.3.1 Het aantal assen 

Stijgend laadvolume en verhoogde transportsnelheden verlangen naar bodembesparende onderstellen, 
verdeling van de totale last over meerdere assen: tandem- en tridemassen. Het plaatsen van meerdere 
assen moet als doel hebben de wiellast en de bandendruk verder te laten dalen, en niet het evenredig 
verhogen van de totale last. Enkel op deze wijze is verdichting te verminderen. 

Zoals hoger vermeld werd, is het niet zo dat spreiden van de totale last over meerdere assen, de 
bodemverdichting in verhouding doet afnemen. Meerdere passages van wielen met eenzelfde wiellast na 
elkaar doen de verdichting terug toenemen.  

Dat er tegenwoordig steeds hydraulisch afgeveerd wordt, is niet altijd waar, zoals onderstaande recente 
constructies aantonen. Grotere wagens zijn meer en meer hydraulisch geveerd, maar ook pneumatische 
vering komt voor (bv. bij de Delaplacewagens is pneumatische vering een optie). 
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Figuur 12: Tandemassen met paraboolveren 

(bladveren). 

Tandemassen met paraboolveren met grote 
tussenafstand voor betere rijeigenschappen. 

 

 

Figuur 13: Gestuurde naloopas. 

Het verschil is dat de achterste as hier 
gestuurd, is hetgeen in de vorige bouw niet het 
geval is. 

As en onderstel ter bescherming van banden 
en gewas.  Verminderde wrijving bij bochten. 
Bij achteruit rijden en hoge snelheden is de 
gestuurde as d.m.v. een eigen hydraulische 
aansluiting te vergrendelen. Een 
bandenbesparend systeem. 

 

Figuur 14:  Tridem-onderstel met sturing. 

Het tridemonderstel heeft drie assen. Een 
bijzonder detail is de grote as-uitslag

3
. De 

hydropneumatische vering maakt een 
pendelafstand

4
 van de assen mogelijk van 270 

mm. De aslast kan daardoor gelijkmatig 
verdeeld worden. De wagen wordt zijdelings 
stabieler en loopt rustiger. Onderzoeken wijzen 
uit, dat men daardoor brandstof bespaart. De 
as-uitslag zorgt ook voor een gelijkmatig 
gebruik van de remmen aan alle assen. 

 

2.2.3.2 Meer dan 2 wielen per as 

Het 8-wielig onderstel vermindert de bodemverdichting behoorlijk. Bij dit onderstel zitten onafhankelijke 
wielen per paar op assen, die pendelend zijn opgehangen. De achterste assenparen zijn nalopend en 
beschermen daarmee banden en gewas. 

Figuur 15: Tandemonderstel met 8 wielen en 

nalopend. 

 

 

                                                           
3
 Asuitslag : de hoek waarover de wielen kunnen draaien. 

4 Pendelafstand: de afstand waarover de assen verticaal op en neer kunnen bewegen. 
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Het systeem van Figuur 15 wordt door de constructeurs enkel aanbevolen op grasland.  Door de last te 
verdelen over 8 onafhankelijk van elkaar draaiende wielen (in tegenstelling tot dubbellucht bij tractoren 
waar de wielen aan elkaar gekoppeld zijn) is bodemverdichting beter te voorkomen. Tevens zal 
spoorvorming hiermee vermeden worden, hetgeen zeer belangrijk is in het kader van 
groenvoederwinning. Maaien, schudden, harken en verzamelen van het gras op een oneffen perceel als 
gevolg van spoorvorming hebben tot gevolg dat er meer as in de kuil zal komen, hetgeen een negatieve 
invloed heeft op de voederwaarde. 

Op akkerland, ondanks een verdubbeling van het draagvlak t.o.v. een tandemas, wordt deze uitrusting 
niet aanbevolen. Zeker op los liggend akkerland is de trekkracht die hier moet ontwikkeld worden veel te 
groot. De eerder kleine bandenmaat speelt zeker een rol in de grotere trekkrachtbehoefte. Een kleinere 
band betekent een kleinere straal en dus een grotere kromming met als gevolg een grotere rolweerstand. 
Aangezien de banden onder de aanhangwagen gebouwd zijn, is de beschikbare hoogte beperkt en is een 
grotere bandenmaat geen optie. 

2.2.3.3 Dubbellucht bij tractoren 
 

 

Figuur 16: Trekker met dubbellucht. 

Bij trekkers kan het draagvlak eveneens vergroot worden door banden naast elkaar te plaatsen. Het 
monteren van een paar extra wielen heeft vooral voordelen op zachte en losse grond. Niet alleen de 
insporing wordt dan minder, ook de trekkracht wordt meestal groter. Ook op een harde bodem is de 
insporing minder, en met dubbellucht kan de bandenspanning nog verder omlaag. Minder spanning 
betekent minder bodemdruk dus minder bodemverdichting. Bijkomend voordeel is de hogere stabiliteit 
van de tractor. Dubbellucht geeft daarnaast minder slip; zware en/of natte grond wordt minder 
dichtgesmeerd. 

Dubbellucht is een goede en betaalbare manier om bodemdruk te beperken. Groot nadeel van 
dubbellucht is dat de transportbreedte ver boven de 3 m gaat. Op de openbare weg is de wettelijk 
toegestane maximale breedte 3 m. Een transportbreedte van meer dan 4 m is bij trekkers uitgerust met 
dubbellucht geen uitzondering. Daarbij komt nog dat de grootte van de banden zodanig is toegenomen 
dat het (de)monteren zeer lastig wordt. Zonder hulpmiddelen is het alleen niet meer te doen en wordt dit 
gevaarlijk. Voor de bedrijven met grote kavels en/of alle kavels aan huis is dit een mogelijkheid. 

Bij aardappelen en bieten wordt dikwijls gebruik gemaakt van de smallere cultuurwielen5. 

                                                           

5 Cultuurwielen: Smalle wielen waarmee er tussen de rijen kan gereden worden. Zou je een normale band gebruiken 

dan zou je boven op de plantrij rijden en dat is niet de bedoeling. Bij het planten van aardappelen is het de 
bedoeling dat de aardappelrij niet op het rijspoor komt te liggen. 
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Figuur 17: Aardappelen poten met een trekker op dubbellucht (cultuurwielen) op rijafstand. 

Om de bodemstructuur te sparen, moet je de grond waarin het gewas moet groeien helemaal niet 
berijden: niet bij het zaaien, niet bij het poten en ook niet bij de verzorging. Met smalle banden, en indien 
nodig dubbellucht op rijafstand,  is aan die eis te voldoen. Diezelfde banden kunnen ook gebruikt worden 
bij de oogst om de vrucht niet te beschadigen. Zie ook paragraaf 2.2.6.2. 

Het gewicht dat de cultuurbanden moeten dragen, is afhankelijk van het trekkergewicht, het gewicht van 
het beladen werktuig in de driepuntshefinrichting en de gewichtsoverdracht. 

Voor het poten van aardappelen met een vierrijige pootmachine mag je bij een volle voorraadbak al gauw 
met een gewicht van 2000 kg rekenen. Daarbij hoort een trekker van ongeveer 5500 kg, waarvan 60 % op 
de achteras rust.  Niet alleen dat gewicht, maar ook het extra gewicht dat de last van de vooras naar de 
achteras overhevelt, rust dan op de achteras. Dat betekent een last van in totaal circa 6000 kg op de 
achteras tijdens transport op de wendakker. Dit betekent 3000 kg per band. Gaan we naar dubbellucht op 
rijenafstand, dan wordt het gevraagde draagvermogen 1500 kg per band. Hou er rekening mee dat het 
draagvermogen van dubbellucht op rijenafstand gelijk is aan drie keer dat van de enkele band. Twee maal 
twee is dus geen vier. In het voorbeeld moet er naar dubbelluchtbanden gezocht worden met een 
draagvermogen van (6000 kg : 3 =) 2000 kg.  

Toelichting: De achteras moet volgens dit voorbeeld 6000 kg dragen. Moet dit gewicht door 2 
achterwielen gedragen worden, dan wordt dit 3000 kg per wiel. Is de trekker uitgerust met dubbellucht op 
rijafstand (hetgeen gedaan wordt met cultuurwielen van breedte 23 cm), dan wordt dit 2000 kg per 
dubbelluchtband. Men kan dus niet rekenkundig werken zijnde 6000 kg : 4 banden = 1500 kg/band. 
Waarom is dat ? Wanneer een trekker op dubbellucht op rijafstand staat, dan gaan niet altijd de 4 wielen 
perfect plat op de bodem staan en bij het draaien treedt er een veel grotere wringing op dan bij enkele 
wielen. 

Belangrijk is nog te weten dat bij gebruik van dubbellucht op rijenafstand de buitenste band in de bocht 
een aanzienlijk grotere afstand af moet leggen dan de binnenste band. Toch is de omtreksnelheid van 
beide gelijk (ze zitten op dezelfde as).  Dit verschil moeten de banden opvangen door te slippen of, maar 
dat is desastreus, door te schuiven op de velg. Bij geheven pootmachine dient het maken van scherpe 
bochten op verharde ondergrond te worden vermeden, want dit zou zich vertalen in extra slijtage. 

Bij het zaaien van bieten kunnen de dubbele cultuurwielen op rijafstand zonder problemen vervangen 
worden door brede banden. Indien er met brede banden gewerkt wordt, is het absoluut noodzakelijk dat 
de bandenspanning laag gehouden wordt. Ze mag nooit boven de 1 bar komen, om opbrengstverlies te 
voorkomen in die rijen die gezaaid werden in bereden grond. 

Door meerdere banden naast elkaar te plaatsen gaat het draagoppervlak duidelijk toenemen. Wel dient 
er rekening gehouden te worden met het verband: te dragen last enerzijds en bandenbreedte/aantal 



Praktijkonderzoek maatregelen tegen bodemverdichting 

 30 

banden anderzijds. De belasting dient voldoende te zijn, zodanig dat de banden voldoende doorzakken 
om een voldoende groot steunoppervlak te creëren. Overdimensionering heeft geen enkele zin, het 
tegendeel is waar. Daarom wordt er in de bandenboekjes, om de keuze niet te bemoeilijken, een 
opsplitsing in pk-klassen gemaakt : 60 – 160, 160 – 220, en + 220 pk. 

Een montage van 3 banden naast elkaar is maar haalbaar wanneer er niet op de openbare weg moet 
gereden worden, in België dus (op een uitzondering na) niet haalbaar. 

2.2.3.4 Verstelbare spoorbreedte 
 

 

Figuur 18: Mengmestvat met één uitschuifbare as. 

Bij aanhangers met uitschuifbare assen kan op het veld bij een tandemas 1 as uitgeschoven worden, 
waardoor de banden van de aanhanger naast elkaar en niet in hetzelfde spoor lopen. Ook hier kan men 
opmerken dat banden naast elkaar een hogere trekkracht vragen dan banden achter elkaar. Het voordeel 
hier is dat men kan kiezen hoe er zal gewerkt worden, als klassieke tandemas of uitgeschoven. Dit 
systeem zorgt bovendien nog voor een betere stabiliteit op hellende percelen. 

2.2.3.5 Driewielers (trikes) 

Driewielers zijn een eenvoudig systeem om banden niet in hetzelfde spoor te laten lopen. Mest laten 
uitrijden met een driewieler spaart de bodem, maar is duurder. Voor het transport over langere 
afstanden zijn driewielers minder geschikt.  Een twee- of drieasser heeft meer capaciteit en is goedkoper, 
maar geeft meer spoorvorming. 
De uitgeoefende bodemdruk door trikes is vergelijkbaar met twee- en drieassige systemen, maar het 
grote voordeel is de éénmalige passage van de banden door hetzelfde spoor. Als een band de bodem 
passeert, wordt de grond net zo lang verdicht tot hij sterk genoeg is om de opgelegde druk te dragen.  
Hoe zwaarder de belasting, hoe dieper de insporing. Bij een driewieler berijdt een band maar één keer de 
grond, een trekker met drieasser vijf keer (het voorste trekkerwiel, het achterste trekkerwiel en de 3 
wielen van de aanhanger lopen recht achter elkaar, dus er lopen vijf wielen door hetzelfde spoor). 

Zoals hoger vermeld is herhaald belasten met eenzelfde last is slechter dan één maal belasten (Alakukku 
et al., 2003) . De grond heeft dan geen tijd zich te herstellen en krijgt het zwaar te verduren. Telkens als 
een band de bodem passeert, verdicht de grond meer. 
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2.2.3.6 Hondegang 

 

Figuur 19: Mestinwerking;.4 banden in hondegang 

 

Figuur 20: Bietenrooier in hondegang 

Een andere techniek om de banden van de trekker en de machine niet in hetzelfde spoor te laten rijden, is 
het in hondengang rijden (voor- en achterwielen lopen niet in lijn).  

Deze techniek wordt zowel bij getrokken als zelfrijdende machines toegepast en komt voor bij apparatuur 
voor het uitrijden van mest, bij oogstmachines en systeemtrekkers. 

Een hondegangtank getrokken door een tractor raakt uit de gratie omdat de treklijn scheef loopt, zeker 
wanneer de aangehangen uitrusting veel trekkracht vergt, bv. een bouwlandinjecteur en/of bij sterke 
insporing. De achteras van de trekker gaat scheef lopen en er moet tegengestuurd worden met 
bijkomende slip tot gevolg.  

2.2.3.7 Maar ten slotte 

Tenslotte, het vormt geen oplossing om enerzijds te investeren in bandendrukverlaging en/of vergroten 
van het contactoppervlak wanneer door grotere en zwaardere mechanisatie en zwaardere lasten 
uiteindelijk de druk op de bodem alsnog toeneemt (zie 2.2.1). 
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2.2.4 Rupsen 

Via de banden brengt een trekker zijn vermogen over op de bodem. Vandaag zijn er trekkers met een 
vermogen tot tegen de 400 pk.  Het staat vast dat we met het huidige trekkerconcept aan de grenzen qua 
vermogen gekomen zijn.   

Een trekker kan slecht 25 % van de geleverde energie omzetten in trekkracht.  Een groot gedeelte van de 
energie gaat verloren in spoorvorming en slip. Meerdere factoren beïnvloeden de trekkracht van een 
trekker: het gewicht, slip, verankering met de bodem. 

Een trekker heeft gewicht nodig: hij kan nooit meer dan zijn eigen gewicht trekken, of het nu wielen of 
rupsen betreft. Afhankelijk  van de bodemomstandigheden en naargelang het over wielen of rupsen gaat, 
kan een trekker 0,4 à 0,7 maal het eigen gewicht trekken. Een trekkrachtfactor van 0,5 betekent dat een 
trekker de helft van het eigen gewicht in trekkracht kan omzetten. Dit betekent dat onder gelijkaardige 
omstandigheden de trekkracht enkel zal toenemen wanneer het gewicht van de trekker hoger wordt. De 
belasting heeft dus een duidelijke invloed op de trekkracht. Wordt de belasting met 2000 kg verhoogd, 
dan neemt de trekkracht i.g.v. een trekkracht factor 0,5, met 1000 kg toe. Bij een klassieke trekker wordt 
er meestal gewerkt met gedragen machines. De trekkrachtregeling brengt zo de gewichtskracht van de 
aangebouwde machine over op de achteras van de trekker. Op een eenvoudige en goedkope manier 
wordt zo de trekker belast op de momenten dat het nodig is. 

Hier zit het onderscheid met rupstrekkers, die moeten trekken en niet dragen. Om het hoge vermogen, 
tot 600 pk, op de bodem over te brengen, zijn ze zeer zwaar uitgevoerd.  Hun leeggewicht bedraagt al 
gauw 20 ton, met de mogelijkheid om uit te breiden tot 27 ton belasting, hetgeen duidelijk meer dan het 
dubbele is van de grootste trekker op wielen. 

 

Figuur 21: Rupstrekker met zevenschaar bovenoverploeg. 

Wereldwijd is veel onderzoek gedaan naar bodemverdichting. Daarbij krijgt de rups telkens weer 
aandacht. Toch veroveren rupsen nauwelijks de markt. Dat komt onder andere door de prijs, 
duurzaamheid, en de beschikbaarheid van geschikte lagedrukbanden. 

Met rupsen is het grootste contactoppervlak te realiseren, veel groter dan met banden. Op voorwaarde 
dat de rupstrekker (Figuur 21) op de juiste manier belast wordt, zal de bodemdruk in vergelijking met 
banden lager zijn. Wanneer de rupstrekker aan de voorkant te weinig belast is, dan gaat deze voorkant 
omhoog komen wanneer er een grote trekkracht gevraagd wordt. Gevolg, er komt meer druk op de 
achterste rol van de rups en het gewicht is dus niet meer uniform verdeeld over de ganse lengte van de 
rups. Bij het trekken neemt de bodemdruk achteraan dan toe. Door de machine vooraan met het nodige 
gewicht te belasten, wordt dit probleem voorkomen. Sterker nog, iedere machine vraagt zijn trekkracht. 
Dus bij elke machine hoort een aangepaste frontbelasting van de rupstrekker. 
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Uit hetgeen voorafgaat blijkt duidelijk dat een juist gebruik van de rupstrekker niet zo eenvoudig is. Wat is 
de gevraagde trekkracht en hoe verandert deze tijdens het werk op het veld ? Twee problemen die naar 
een duidelijk antwoord vragen. Zo niet is het onmogelijk de trekker juist te belasten en krijgen we zeker te 
maken met hoge puntbelastingen van de bodem.  

Bij de constructeurs van oogstmachines groeit de belangstelling voor rupsen. Gezien het grotere 
contactoppervlak kunnen belastingen tot 15 ton en meer goed opgevangen worden. 

Uit Figuur 22 blijkt dat de bodemdruk gemeten onder rupsen het laagst is. Bovendien gaat in vergelijking 
met banden de uitgeoefende druk duidelijk minder diep doordringen in de bodem. 

 
Bron: KTBL Boden schonen und kosten senken (KTBL-Heft 89) 

Figuur 22: Met bodemsondes gemeten bodemdruk onder de voorste banden, rupsen van een maaidorser 

Bij een gelijke belasting is de druk in het contactoppervlak een maatstaf voor de bodemdruk in het 
bovenste gedeelte van de bodem. Dit betekent dat eenzelfde belasting gedragen door smalle banden, 
brede banden of dubbel lucht het grootste effect heeft in het bovenste gedeelte van de bodemlaag. De 
bodemdruk in de diepte wordt veel minder aangepakt. Enkel een over-proportionele vergroting van het 
contactoppervlak zal enig effect hebben op de dieper uitgeoefende krachten. Met rupsen zijn raakvlakken 
van 1,2 – 1,6 m² goed haalbaar, waardoor ze zeer geschikt zijn om diepere verdichtingen te helpen 
voorkomen. 

Figuur 23: Driehoekrupsen. 

 

Op oogstmachines worden meestal driehoeksrupsen gemonteerd (Figuur 23). De driehoek kan draaien 
rond een as, het loopvlak blijft perfect evenwijdig met het bodemoppervlak waardoor de uitgeoefende 
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druk door de rups steeds gelijkmatig verdeeld is. Wat de belasting ook is, wat ook de gevraagde 
trekkracht is, steeds wordt de last homogeen verdeeld over het volledige loopvlak van de rups, ook in 
natte omstandigheden. In geval van insporing zal deze rups zodanig kantelen dat ze steeds de neiging 
heeft omhoog te kruipen. 

Dit is het grote verschil met de vast gemonteerde rupsen (Figuur 21) waar een homogene 
gewichtsverdeling over het loopvlak moeilijk te realiseren is. Afhankelijk van de gevraagde trekkracht gaat 
de machine meer of minder achterover hellen, waardoor de druk op de achterste rol groter wordt. 

Het is duidelijk dat het een techniek is die zijn voordelen heeft, maar net zoals bij banden is men ook hier 
nog steeds op zoek naar verbeteringen. Nog altijd wordt er gezocht naar aanpassingen die ervoor zorgen 
dat de belasting uniformer verdeeld wordt over het ganse loopvlak van de rups. Getuige hiervan is het 
Terra Trac systeem  6 van Claas, hetgeen seriematig beschikbaar werd vanaf 2011. Binnen de firma wordt 
dit nieuwe systeem de derde generatie van rupsen genoemd. 

Rubberrupsen lijken op dit moment, gezien de hoge meerprijs van €30.000 tot €60.000 voor een set van 
twee rupsen, géén alternatief voor banden maar meer een aanvulling voor die toepassingsgebieden waar 
banden geen oplossing meer bieden. Bovendien kunnen ze niet toegepast worden op bijvoorbeeld 
grasland.  Bij het keren op de wendakker wordt de mat te fel beschadigd. 

De specifieke voordelen van rupsen liggen vooral in de compacte bouwwijze, het gemakkelijk passeren 
van een natte of weinig draagkrachtige plek en grote trekkrachten. Verder is bij gelijke trekkracht de 
wielslip bij rupsen minder dan bij banden. Wel zijn er nog een aantal aandachtspunten. Ongelijke wegen, 
veel gewicht op de rupsen en veel draaien leiden tot een hoge slijtage aan de rupsen. Onvoldoende 
gewicht op de rupsen geeft tegenvallende trekkrachtresultaten. Houd verder rekening met ongeveer een 
halvering van de maximale rijsnelheid bij montage van rupsen t.o.v. banden. Zowel voor banden als voor 
rupsen geldt: rij niet meer dan strikt nodig is en combineer werkzaamheden tot één werkgang. 

 

2.2.5 Aangepaste mechanisatie 

Naast aandacht voor de drukuitoefening door banden of rupsen, kan ook aangepaste mechanisatie een 
rol spelen. 

2.2.5.1 Aandacht voor de gepaste trekker en machine 

Welke bodembewerking ook dient te worden uitgevoerd, steeds dient aandacht besteed te worden aan 
de keuze van tractor. Een zekere kracht en gewicht zijn nodig om slip te vermijden. Doch soms worden al 
te zware trekkers gebruikt voor werkgangen die dit niet vragen, waardoor er een te hoge belasting is.  

Zaaibedbereiding en zaaien gebeuren best met zo licht mogelijke machines en tractoren, uitgerust met de 
grootst mogelijke banden (grootste luchtkamer). 

In het verleden werd het combineren van werkgangen aanbevolen, hetgeen een goede zaak is. Vandaag is 
vermogen geen enkel probleem meer, kijk maar naar de hoge pk-klassen bij de trekkers. Eén en ander 
heeft tot gevolg dat er niet 2 maar meerdere werkgangen gecombineerd worden. Een duidelijk voorbeeld 
is het poten van aardappelen. Vroeger waren pootbedbereiding, poten en aanaarden 3 werkgangen. 
Tegenwoordig is dat 1 werkgang en is daarbij de machine nog gedragen in de lift (hefinrichting). Zoals in 
2.2.2. aangehaald kunnen bodems maar 1 kg/cm² aan, bovendien wordt in het voorjaar best een 
veiligheidsmarge (0,5 bar bandendruk) ingebouwd om diepere verdichtingen te voorkomen. 

Bij het voorbeeld van de drie werkgangen in één is het onmogelijk om de norm van 1 kg/cm² te 
respecteren, laat staan te werken met 0,5 bar bandendruk. Bij dergelijk zware combinaties zijn niet enkel 

                                                           
6
 Terra-Trac-system (Claas): een hydropneumatische vering werkt op basis van dempingscilinders die langs een zijde 

met gas gevuld zijn en langs de andere zijde met olie. Door dit systeem wordt de optimale strakheid over gans de 
rups behouden en kan elk deel nog afzonderlijk bewegen en zodoende dempen. 
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de banden van belang, maar moeten de machines eveneens aangepast zijn. Dit is een duidelijk voorbeeld 
van waar er naar halfgedragen machines, uitgerust met goede banden, moet overgestapt worden. 

2.2.5.2 On land ploegen 

Bij de reguliere ploeg staat de trekker met één wiel in de ploegvoor. Wat de bandenbreedte betreft, zijn 
we dus gehouden aan de voorbreedte en maximaal is er plaats voor een 650 band. Ploegen met 
voorverbreding laten toe te werken met een bandbreedte van 710. Bij hoge capaciteit (relatief zware 
combinaties) is een systeem van bovenover ploegen de beste oplossing. Door nieuwe typen banden, 
automatische GPS-sturing en aangepaste ploegconstructies zijn de mogelijkheden toegenomen om 
bovenover land te ploegen: zeer brede banden met hoge flankhoogte; GPS die toelaat om op de juiste 
afstand te rijden en ploegstroken mooi laten aan te sluiten, 6-rijige ploegen om in een correcte 
krachtenbalans te trekken. 

 

Figuur 24: Trekker met zesschaarbovenoverploeg 

Om bij een zesschaar en een trekker van 180 pk met een lage bodemdruk te kunnen werken, is een 
bandenmaat gewenst van bijvoorbeeld 900/50R42. 

On land ploegen heeft een aantal voordelen: 
− het gewicht wordt gedragen door de bovenlaag (er wordt niet meer in de voor gereden); 
− het zorgt voor een gelijkmatige belasting van de achterwielen van de trekker; 
− door de aangepaste constructie van de ploeg staat de trekker vlak. 

Aandachtspunten bij het on land ploegen: 
- Er kan meer slip optreden, vooral in iets vochtigere omstandigheden en wanneer er bij het 

oogsten van de voorvrucht veel teeltresten achter gebleven waren (bietblad); 
- Extra zware belasting van de trekker is dikwijls nodig; 
- De combinatie ploeg, trekker moet zodanig gekozen worden dat er tussen de rand van de 

voor en de band een onbereden strook van minimaal 30 cm is. 
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2.2.5.3 Zelfrijdende oogstmachines 

De gangbare oogstmachines zijn niet berekend op werken bij banddrukken beneden de 1 bar.  Hieronder 
volgt een overzicht. 

2.2.5.3.1 Maaidorsers 

De bandenkeuze bij maaidorsers wordt beperkt door de chassisbreedte en de totale machinebreedte.  Er 
wordt voornamelijk voor banden van 620 tot 690 mm breedte gekozen. Aangezien de machines en de 
inhoud van hun graantanks steeds groter worden, is het niet meer mogelijk om te rijden op banden met 
voldoende lage spanning. Deze maaidorsers zouden moeten uitgerust worden met IF banden 800/70R32.  
Enkel dan is een bandenspanning kleiner dan 2 bar mogelijk. De transportbreedte van een dergelijke 
machine gaat dan wel richting 3,50 m. 

Bij de axiaalmaaidorsers (een bepaald type van maaidorser) is er meer mogelijk wat de bandenkeuze 
betreft. De machine zelf is smaller, waardoor er meer plaats is voor bredere banden. 

Een andere mogelijkheid is het plaatsen van afneembare dubbel lucht. Een belangrijk nadeel hier is de 
nog grotere transportbreedte. Rupsen zouden een betere oplossing zijn. Zij creëren het grootste 
draagoppervlak, zonder de transportbreedte nog verder te laten toenemen op de weg. 

Tabel 5: Steunoppervlak, effect op de bodemdruk en transportbreedte van de maaidorser Claas Lexion 

uitgerust met banden of rupsen. 

 
 Steunoppervlak * Last/oppervlak  

bij 9000 kg per band of rups  
Transportbreedte * 

Band IF 800/70R32 7314 cm² 1,23 kg/cm² 3,48 m 

Rups  635 mm breed 11.112 cm² 0,81 kg/cm² 3,29 m 

Rups  735 mm breed 12.862 cm² 0,70 kg/cm² 3,49 m 

* Volgens de technische gegevens van de maaidorser. 

Bij de oogst van dorsmaïs zijn rupsen al meer ingeburgerd. Maïs is een gewas dat ook nog goede 
opbrengstresultaten geeft op minder goede en zelfs natte(re) gronden. Vandaar dat maaidorsers nogal 
eens uitgerust worden met rupsen met als doel nog te kunnen oogsten in zeer moeilijke omstandigheden. 
Wanneer er gewerkt wordt met overlaadwagens, is het niet nodig om de graantank volledig te laten 
volkomen. 

2.2.5.3.2 Groenvoederwinning 

Ook voor hakselaars is de totale machinebreedte de beperkende factor voor de breedte van de banden 
die kunnen worden gemonteerd. Meestal worden 650/75R32 banden gebruikt, wat resulteert in een 
totale machinebreedte van 3 m. 

De tractoren en wagens die voor het transport instaan, worden best uitgerust met VF of IF banden, 
aangezien een drukwisselsysteem hier niet werkt. Het duurt veel te lang voordat de banden op voldoende 
hoge druk zijn voor een veilig wegtransport. 

Werken met overlaadwagens is hier eveneens een optie. 

 

2.2.5.3.3 Bietenrooimachines 

De rooimachines zijn voorzien van 2 of 3 assen. Belangrijk voor het verdichtingspotentieel van 
bietenrooiers is de verdeling van het totale gewicht over de gemonteerde banden. Sommige 
rooimachines vertonen grote verschillen tussen de last per band en bij andere is de last goed verdeeld 
over alle wielen. Eveneens belangrijk voor het verdichtingspotentieel is dat sommige machines in 
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hondegang kunnen werken.  Afhankelijk van de bunkerinhoud, het aantal wielen en het ontwerp varieert 
de maximale wiellast tussen 9 en 13 ton. 

Wil men de diepe verdichtingen voorkomen, dan zouden de wiellasten beneden 10 ton moeten blijven, 
waarbij dan een maximale bandendruk van 2 bar gerespecteerd wordt. Dit is enkel haalbaar bij de 
drieassige machines met bovendien, daar waar mogelijk, nog eens meer dan 2 wielen per as. 

Ook hier kan het werken met overlaadwagens het probleem helpen oplossen. 

Tabel 6: Resultaat van de geteste bietenrooiers tijdens Beet Europe 2010 IRS.  

Rooier Opgegeven 
Gewicht (T) 

Opgemeten 
gewicht (T) 

Opgemeten vol 
geladen (T) 

Maximale 
wiellast (T) 

Benodigde 
spanning in bar 

Agrifac big six 28.5 32.3 54.8 11.0 LA 2.3 

Agrifac quatro 18.5 19.6 32.2 11.3 RV 3.7 

Grimme maxtron 620
1
 29.0 33.0 55.7 10.6 RA 2.4 

Grimme rexor 620 25.9 26.7 49.5 13.3 RA 2.9 

Holmer terra dos T3² 27.0 30.4 50.7 10.6 RV 2.4 

Kleine SF 10-2 16.9 18.4 29.2 10.8 RV 2.7 

Ropa euro tiger V8-3 31.5 32.7 57.5 9.7 RV 2.0 

Vervaet beet eater 617 21.0 24.2 39.0 13.0 RV 3.0 

Vervaet beet eater 625 29.5 33.6 57.3 10.9 LV 2.0 

LA = links achter, RV = rechts voor, RA = rechts achter 
1
 Rupsen voor, banden achter 

2
 Achter- of dubbeltractie 

Bron: IRS alles over bieten : Beet Europe 2010 geslaagd; trends en test bietenrooiers 
 

Tabel 7: Gemeten wiellasten bij volle bunker. 

 Wiellast voor in T Wiellast midden in T Wiellast achter in T 

Rooier Links Rechts Links Rechts Links Rechts 

Agrifac big six 8.9 9.1 7.8 6.5 11.6 10.9 

Agrifac quatro 10.7 11.3 - - 4.4 5.8 

Grimme maxtron 620 15.7 19.0 - - 10.5 10.6 

Grimme rexor 620 11.7 11.5 - - 13.3 13.1 

Holmer terra dos T3 10.5 10.6 - - 6.9 7.4 

Kleine SF 10-2 8.3 10.8 - - 4.8 5.4 

Ropa euro tiger V8-3 9.6 9.7 10.0 10.6 8.8 8.9 

Vervaet beet eater 617 12.2 13.0 - - 7.1 6.8 

Vervaet beet eater 625 10.9 9.8 9.5 10.4 8.2 8.5 

Bron: IRS alles over bieten : Beet Europe 2010 geslaagd; trends en test bietenrooiers 

Tabel 8: Minimale bandenspanning (bar) naargelang de wiellast. 

 Bandenspanning voor Bandenspanning midden Bandenspanning achter 

Rooier Links Rechts Links Rechts Links Rechts  

Agrifac big six 1.7 1.8 1.3 0.9 2.3 2.1 

Agrifac quatro 3.4 3.7 - - 2.2 3.3 

Grimme maxtron 620 1.0
1
 1.1

1
 - - 2.3 2.4 

Grimme rexor 620 2.5 2.4 - - 2.8 2.8 

Holmer terra dos T3 2.3 2.4 - - 2.0 2.3 

Kleine SF 10-2 1.7 2.7 - - 1.7 2.0 

Ropa euro tiger V8-3 2.0 2.0 1.8 1.9 1.8 1.8 

Vervaet beet eater 617 2.8 3.0 - - 1.1 1.0 

Vervaet beet eater 625 2.0 1.6 1.5 1.8 1.2 1.3 
1 

geen banden, wel rupsen 

Bron: IRS alles over bieten : Beet Europe 2010 geslaagd; trends en test bietenrooiers 
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De zeswielers blijken bodemvriendelijker dan de vierwielers. Bij de zeswielers kunnen alle 
bandenspanningen rond de 2 bar.  Dat is een goede waarde waarbij de bodem niet te fel wordt verdicht.  
T.o.v. vierwielers hebben de zeswielers een betere gewichtsverdeling.  Hun grotere bunker is meer naar 
achteren geplaatst, waardoor de gewichtsverdeling beter wordt.  Bij de vierwielers rust een groot deel 
van het bunkergewicht ook op de voorbanden.  Deze zijn vaak smal, want voorop passen geen brede 1050  
banden;  de bieten moeten via transportzonnen7 tussen de wielen door naar achteren worden gevoerd. 

De Grimme Maxtron-rupsrooier is ook bodemvriendelijk. Op elke rups rust 18,9 ton, maar door het grote 
contactoppervlak van de rupsen bedraagt de bodemdruk slechts 1,1 bar. De achterbanden van deze 
machine moeten elk 10,5 ton dragen, hetgeen een minimale bandendruk van 2,35 bar vraagt. Door de 
iets bredere 1050 banden te monteren, kan de druk tot 2 bar verlaagd worden. 

Met de huidige rooiers zijn we duidelijk aan de limiet (soms zelfs erover) wat de bodembelasting betreft. 
De grotere rooiers met 3 assen scoren het beste gezien hun betere gewichtsverdeling. 

De vraag dringt zich op of de constructeurs niet meer aandacht moeten hebben voor de problematiek van 
bodemverdichting. Moet er niet in plaats van steeds grotere machines gedacht worden aan 6-wielers met 
kleinere bunkerinhoud? Of lichtere rooiers met een wachtbunker in combinatie met overlaadwagens? Dit 
laatste houdt in dat we zouden kunnen terugkeren naar het oogsten in 2 fases: in de eerste fase worden 
de bieten geoogst en in zwad gelegd, in de tweede fase worden de bieten verzameld met een bunkerlader 
en afgevoerd. Aangezien deze machines het perceel tijdens de oogst niet verlaten, zijn ze perfect uit te 
rusten wat banden en bandenspanning betreft. Voorwaarde is dan wel dat de bandenuitrusting moet 
dienen om de bodem te sparen en niet om grotere lasten te kunnen dragen. 

Een korte beschrijving van de geteste machines is in bijlage terug te vinden (Bijlage 2. Bietenrooiers getest 
op Beet Europe door het IRS.) 

2.2.5.3.4 Overlaadwagens 

De wijze van transport van landbouwproducten vanaf de oogstmachine hangt af van het soort gewas. 

Suikerbieten worden vanaf de rooier over het veld naar een stortplaats getransporteerd en later met een 
vrachtauto naar de fabriek vervoerd. 

Aardappelen worden gerooid en met kiepwagens en trekkers van het veld naar de opslagplaats 
getransporteerd. Soms moeten hierbij grote afstanden overbrugd worden. Meestal wordt voor het 
transport over het veld en transport over de weg dezelfde kiepwagen ingezet.  

Op de zeer grote bedrijven en waar het transport over grote afstanden plaats moet vinden, kan op het 
veld met de zogenaamde overlaadwagens gewerkt worden. Bij het maaidorsen verzorgt deze wagen het 
transport van het graan van 1 of meerdere maaidorsers naar een bij de weg geparkeerde vrachtauto.  De 
overlaadwagen dient dus enkel voor het transport op het veld. 

Bij de oogst onder moeilijke omstandigheden kan er toch nog bodemsparend gewerkt worden door 
overlaadwagens, uitgerust met goede wielconfiguraties, in te schakelen. Met deze wagens wordt het 
geoogste product van het natte veld vervoerd naar een plaats waar de ondergrond harder en/of droger is 
en waar dus conventionele wagens kunnen komen. 

 

                                                           
7
 Aan de voorkant van de machine zit een frees, die het blad van de bieten verwijdert. Daarachter zit een kopmes 

dat de kop van de biet afsnijdt. Vervolgens worden door lichters de bieten uit de grond gelicht en op een 
transportband gebracht. Via de transportband komen de bieten eerst op een zogenaamde zon te liggen. Dit is een 
ronddraaiend horizontaal liggend wiel met spijlen dat de grond van de bieten zoveel mogelijk verwijdert. Vanaf de 
zon worden de bieten naar een voorraadbak gevoerd. 
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Figuur 25:  Overlaadwagen voor granen. 

 

Figuur 26:  Overlaadwagen voor maïs. 

2.2.6 Minimaal en gecontroleerd berijden 

2.2.6.1 Doordachte passage 

Zoals hoger herhaaldelijk aangegeven, is het belangrijk om onnodige of herhaalde passage op het veld te 
vermijden. 

Beperk het oppervlak waarop landbouwmachines rijden, vooral tijdens de oogst. Los de lading op de rand 
van het perceel of vermijd dat te zware oogstkarren het hele terrein berijden. 

Bodembewerkingen combineren en/of doorvoeren van minimale bodembewerking vermindert het aantal 
werkgangen op het perceel. 

Figuur 27:  Doordachte passage op het veld 

 

Doordachte circulatie tijdens de oogst op een 
perceel met een sterke vermindering van de 
oppervlakte waar verdichting kan optreden 
(onder), te vergelijken met willekeurige trajecten 

(boven). Bron: Vlaamse Landmaatschappij (in 
Bodemverdichting in de landbouw. Prosensols, 
2011). 
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2.2.6.2 Vaste rijpaden 

Een systeem van exploitatie op vaste rijsporen beperkt de oppervlakte waar bodemverdichting kan 
optreden. 

Bij een uitbating volgens vaste rijpaden is een zone gereserveerd voor het berijden van het terrein. Die 

zone is strikt gescheiden van de zaairijen. Op termijn van jaren zal de bodem effectief ook dieper 
verdichten ter hoogte van de vaste rijpaden, doch vollevelds blijft de bodemstructuur optimaal. 

Het is een systeem dat zijn toepassing kan vinden in de tuinbouw.  

Voor de akkerbouw is het minder geschikt. De spoorbreedte van de tractoren wordt in dit systeem op 3 m 
gezet in combinatie met smalle wielen. Alle handelingen, bodembewerking en zaaien, gebeuren tussen de 
wielen van de trekker. Tot hier geen probleem, maar bij de oogstmachines is 3 m spoorbreedte in 
combinatie met smalle wielen niet te realiseren. Bij de oogst zal de bodem tussen de rijsporen nog belast 
worden. 

Het is evenwel duidelijk dat doordachte passage of vaste rijpaden in zeer veel gevallen niet in de praktijk 
kunnen omwille van de eisen van snelheid, vlotheid van werken, traceren van vorige passages,… 

2.2.7 Kostprijzen 

2.2.7.1 Tractorbanden 

Als illustratie wordt een landbouwtractor 170 pk uitgerust met verschillende bandenmaten.  Bij de keuze 
van de voorbanden dient er rekening gehouden te worden met de overbrengingsverhouding van de 
trekker. 

Tabel 9: Kostprijs om een trekker 170 pk uit te rusten met 4 banden (2012). 

Maat achter en voor Kostprijs 2 + 2 banden, in € Procentueel 

520/85R38 en 420/85R28 5676 100 % 

520/85R42 en 420/85R30    6884 121 % 

650/65R38 en 480/65R28    7984 140 % 

650/65R42 en 540/65R30    9768 172 % 

710/70R38 en 600/65R28  12.326 217 % 

650/85R38 en 600/70R28  15.728 277 % 

De prijzen komen uit de catalogus van een gemiddeld voorkomend merk. Het betreft tevens prijzen 
exclusief aangepaste velgen en exclusief drukwisselsysteem. 

In Tabel 10 is af te lezen dat de bandenspanning bepaald wordt door de snelheid en de te dragen last. Het 
zijn dus geen VF of IF banden ! 

Zoals reeds eerder aangehaald zal de bandenspanning bij VF of IF banden enkel afhangen van de te 
dragen last. De snelheid is hier geen bepalende factor. 

Tabel 10: Draagkracht (kg) van de verschillende achterbanden bij verschillende drukken (bar) aan een 

snelheid van 10 of 30 km/u. 

 Snelheid 10 km/u Snelheid 30 km/u 

 0,6 0,8 1 1,2 1,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 

520/85R38 3245 3640 4035 4430 4825 2735 3020 3300 3580 3865 

520/85R42 3455 3875 4295 4715 5135 2915 3215 3515 3815 4115 

650/65R38 3420 3845 4275 4700 5125 2895 3200 3505 3810 4110 

650/65R42 3475 3920 4365 4815 5260 2955 3275 3595 3910 4230 

710/70R38 4425 4965 5510 6050 6595 3735 4125 4510 4895 5285 

650/85R38 5185 5615 6045 6475 6905 4135 4565 4990 5415 5840 
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Dient de trekker hoge trekkracht te leveren (ploegen), dan is de maximale belasting van de band af te 
lezen in het 30 km/u-gedeelte van de tabel. 

Een toename van het draagvermogen met 1000 kg bij 30 km/u kost ongeveer €2000 voor 1 achterband 
(650/65R38 in vergelijking met 650/85R38). 

Een trekker uitrusten met bodemvriendelijke banden betekent dus een duidelijke meerprijs. Wordt er 
met deze trekker nog transport gedaan, dan kan er gedacht worden aan een tweede set banden: goed op 
de weg en goedkoper. Dit vraagt wel een ijzeren discipline om telkens de goede band te monteren. Het 
risico dat er met de foute band over de akker gereden wordt, blijft dan nog altijd bestaan. 

 

2.2.7.2 Drukwisselsysteem op trekkers 

De airbooster van PTG (Figuur 5) als basisuitrusting voor drukaanpassing in stilstand, kost €189. 

De airbooster kan uitgebreid worden met een precisiedrukregeleenheid van 0 – 2,5 bar. In stilstand wordt 
de druk aangepast tot aan de voor-ingestelde waarde. Kostprijs €800. 

De airbox mobil (Figuur 6), een mobiel drukwisselsysteem met de luchtslangen aan de buitenzijde van de 
wielen (dit is voorlopig de enige mogelijkheid voor trekkers met een steekas met flens): 

- Met dezelfde druk op voor- en achterwielen:  €1070  
- Met een druk instelbaar voor zowel de voor- als achteras: €1750  
- Optie voor trekkers met een steekas zonder flens:  €3500  

o Op de achteras zitten de luchtslangen dan aan de binnenzijde van de velg; 
o Op de vooras blijven de luchtslangen aan de buitenzijde. 

Figuur 28: Achteras van trekker met optie om luchtslangen 

aan de binnenzijde van de velg te plaatsen. 

Het drukregelsysteem kan over de as geschoven worden. 

 

Met steekas wordt de achteras van de trekker bedoeld. Bij een steekas zonder flens kan na demontage 
van het volledige wiel het gele onderdeel van het drukwisselsysteem (Figuur 28) zonder problemen over 
de as geschoven worden. Bij een steekas met flens is dit niet het geval. Een dergelijke as bevat aan het 
uiteinde een ronde schijf met bouten om het wiel aan te bevestigen.  Het is dus niet mogelijk om het gele 
onderdeel over die as te schuiven. De enige mogelijkheid is dan een kanaal te boren door de as, hetgeen 
moet gebeuren in de fabriek. Voorlopig is dit op trekkers nog niet beschikbaar. 

Compressoren (nodig i.g.v. drukaanpassing op aanhangers): 
- Capaciteit 1200 l/min  €3775  
- Capaciteit 3000 l/min €7060  

Opmerking : om het drukwisselsysteem optimaal te gebruiken, is het nodig een idee te hebben van de 
gewichtsverdeling over de verschillende assen. 
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2.2.7.3 Mengmestvaten 

Ter illustratie: 

Figuur 29: Mengmesttank Euroliner 24.000 TRS (Joskin) 

 

Uitrusting voor rijcomfort, snelheid van werken en 
vermijden van slip: 

− Hydrotridem: hydraulische vering (hydraulische 
vering met onafhankelijk dubbel circuit); 

− Dubbel gedwongen besturing; 
− Ophefsysteem vooras; 
− Hydropneumatische disselvering (verstelling van 

tankhelling mogelijk). 

 

Tabel 11: Kostprijs (€) van de bandensystemen waarmee de Mengmesttank Euroliner 24.000 TRS 

aangeboden wordt. 

Bandenmaat Kostprijs 6 banden Drukwisselsysteem Totaal 
Alliance     650/55R26.5 8583 ? 8583 

Michelin    600/55R26.5 9465 11.705 21.170 

Michelin           24R20.5 13.546 11.705 25.161 

Trelleborg  650/65R30.5 14.737 11.705 26.442 

Trelleborg  750/60R30.5 17.458 11.705 29.163 

Drukwisselsysteem : compressor 3300 l/min en met dubbel circuit 

Alliance      650/55R26.5 174 D 
Michelin 24R20.5 176F 
Michelin 600/55R26.5 165 D 
Trelleborg  650/65R30.5 176D  
Trelleborg  750/60R30.5 181D 
 

Tabel 12: Draagkracht (kg) van de verschillende banden bij verschillende drukken aan een snelheid van 

10 of 40 km/u. 

Druk in bar 0.8 1.0 1.4 1.6 2.0 2.6 4.0 

Snelheid 10 km/u 
Alliance     650/55R26.5 - - - - - - 12.060 

Michelin    600/55R26.5 - 4200 5150 5625 6565 7992 - 

Michelin           24R20.5 - - - - - - - 

Trelleborg  650/65R30.5 4555 5125 6260 6900 7710 9365  

Trelleborg  750/60R30.5 5290 5955 7300 8000 8960 10.880  

Snelheid 40 km/u 

Alliance     650/55R26.5 - - - - - - 9110 

Michelin    600/55R26.5 - 3100 3830 4195 4935 6000 - 

Michelin           24R20.5 - - - - 4615 5776 - 

Trelleborg  650/65R30.5 3440 3870 4730 5150 5825 7075 - 

Trelleborg  750/60R30.5 4000 4500 5495 6000 6770 8220 - 

De drukaanpassing van de banden kan maar optimaal verlopen, wanneer gewicht en gewichtsverdeling 
gekend zijn. De machine in Figuur 29 weegt geladen 34.000 kg. De 3 assen dragen samen 31.000 kg, of 
5167 kg per band, de trekker moet 3000 kg (plus het eigen gewicht) opvangen. 
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Via bovenstaande tabel is te bepalen wat de minimaal toegelaten drukken zijn. Elke band van het 
mengmestvat moet 5100 à 5200 kg dragen (dit is wat de Michelin 600/55R26.5 165 D maximaal aankan !). 
Voor een snelheid van 10 of 40 km/h is in de tabel boven de groengekleurde vakjes af te lezen welke de 
druk dient te zijn voor de betreffende band. Meteen valt op dat de grootste band, in dit geval de 
Trelleborg 750/60R30.5, zonder drukaanpassing, beter is dan de kleinere band, Michelin 600/55R26.5, 
met drukaanpassing. 

Enkel met de grootste band – Trelleborg 750/60R30.5 – èn in combinatie met een drukwisselsysteem kan 
er op het veld in geladen toestand met een druk kleiner dan 1 bar gereden worden. 

Wat het bandenmerk ook moge zijn, bodembelasting is maar tot een minimum te beperken met de 
grootste band. 

 

2.2.7.4 Rupsen 

Figuur 30: De Wulf 2-rijige aardappelrooier met één rups 

 

De machine heeft slechts één rups om bij het openrijden van het perceel geen ruggen plat te rijden. 

De machine op één rups is een optie van €30.000.  Wil men de rooier zowel met rups als wiel uitrusten, 
dan moet er een speciale as voorzien worden, hetgeen €10.000 als bijkomende optie betekent. 

Rupsen hebben een kortere levensduur dan banden. Moet een band vervangen worden op 5000 uren, 
dan gaat een rups maar 3000 uren mee. 
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2.2.8 Keuze van de band 

Uitgangspunten bij de keuze van een band : 

- het gewicht waarmee de band wordt belast; 
- de gewenste bandenspanning tijdens gebruik; 
- de rijsnelheid tijdens wegtransport; 
- de gebruiksintensiteit en slijtagegevoeligheid; 
- het profiel; 
- de prijs. 

De keuze gebeurt als volgt: 

- Wat is het maximaal gewicht van trekker + machine?  Houd hierbij rekening met de belasting 
van voor – en achteras van de trekker. 

- Wat is de gewenste bandenspanning? Kijk hierbij naar de rijsnelheid. Werkzaamheden die 
grote trekkracht vragen, komen overeen met een rijsnelheid van 30 km/h. 

- Zoek in de tabellen op welke band het meest geschikt is. 

Eens de goede bandenkeuze gemaakt, dan moet deze investering optimaal renderen door op de juiste 
bandenspanning te rijden. Dit doen we door de belasting van de banden te bepalen via weging. In het 
bandenboekje van het betreffende bandenmerk kan er teruggevonden worden welke de spanning moet 
zijn bij die belasting aan een bepaalde snelheid. 

Om schade aan de band te voorkomen, is het belangrijk van de spanning tot op 0,1 bar nauwkeurig in te 
stellen. Er kan dus niet genoeg gewezen worden op het belang van een goede bandenspanningsmeter. 
Houd er rekening mee dat er gewerkt wordt met drukken lager dan 1 bar. De klassieke meters, zelfs de 
betere merken, komen niet meer in aanmerking: zij zijn niet nauwkeurig genoeg op dergelijk lage 
drukken. Best wordt er gewerkt met drukmeters die op het ventiel gedrukt worden (bv. Flaig 
druckmessgerät). Meters die een verbinding maken tussen compressor en ventiel, worden best niet 
gebruikt. 

Als besluit mogen we stellen dat men zich goed bewust moet zijn van het gewicht van de gebruikte 
machines. De steeds zwaarder wordende zaai- en grondbewerkingsmachines zijn meestal nog van het 
gedragen type. Voor dergelijke zware combinaties bestaan er (nog) geen banden waarbij de spanning mag 
zakken tot 0,8 bar, laat staan 0,4 bar. Om bodemverdichting te voorkomen, zal er i.g.v. te zware lasten 
moeten overgestapt worden op halfgedragen machines. Hierbij wordt de last gedeeltelijk gedragen door 
de trekker en deels door de (juiste) banden van de machine zelf. Dit brengt natuurlijk een duidelijke 
meerkost met zich mee. 
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2.3  Verbetering van de draagkracht 

2.3.1 Principe 

De draagkracht is in wezen identiek aan de precompressiesterkte, een maat voor de 
verdichtingsgevoeligheid van de bodem. Onder eenzelfde landgebruik en eenzelfde voorgeschiedenis 
varieert de verdichtingsgevoeligheid van de bodem o.m. naargelang de bodemtextuur, de mate van 
aggregaatvorming, en de matrixpotentiaal 8 (in: Van De Vreken et al., 2009). 

Verbetering van de draagkracht is mogelijk door in te spelen op de factoren die de precompressiesterkte 
bepalen. In de praktijk komt dit neer op maatregelen waardoor men aggregaatvorming en 
bodemstructuur, en de matrixpotentiaal of bodemvochtgehalte kan beïnvloeden. 

2.3.2 Beheersing van het bodemvochtgehalte 

2.3.2.1 Richtwaarden 

Het is ruimschoots toegelicht dat voor een gegeven externe belasting de compactie van de bodem kan 
toenemen met de matrixpotentiaal, wanneer de belasting de precompressiestress overschrijdt (Van De 
Vreken et al., 2009). 

De precompressiestress is afhankelijk van de matrixpotentiaal, de bodemstructuur (OS, 
aggregaatstabiliteit, pH, schijnbare dichtheid en poriënverdeling) en de bodemtextuur. 

In de mate dat van de factor structuur abstractie kan gemaakt worden, zou men kunnen de 
matrixpotentiaal in de bouwlaag voor een bepaalde bodemtextuur als norm hanteren om aan te geven of 
het land al dan niet berijdbaar of bewerkbaar is. 

De optimale toestand van de bouwlaag voor verschillende bewerkingen is in het verleden reeds benaderd 
door meerdere auteurs. Bv. voor het poten van aardappelen dient de vochtspanning in de bouwlaag, 
naargelang de grondsoort, best te liggen tussen pF 2,5 en pF 2,7 (Perdok en Tanis, 1975; Wind, 1976). 

Een aantal auteurs geven meer algemene richtlijnen, steeds voor de bouwlaag. Belangrijke 
vereenvoudiging hierbij is dat voor een gegeven bodemtextuur van de bouwlaag de relatie tussen 
matrixpotentiaal en bodemvochtgehalte vrijwel constant wordt verondersteld. 

Dergelijke benaderingen worden gegeven in volgende tabel en figuur. 

Tabel 13: Maximale toegelaten druk waarbij geen schadelijke compactie optreedt in functie van het 

bodemvochtgehalte. 

Bodemvochtgehalte (bouwlaag) 

Bodemtextuur 

+/- FC  
(winter) 

0,85 à 0,95 * FC  
(voorjaar) 

< 0,7 * FC 
(zomer) 

 

zand, lemig zand max 40-50 kPa 50 kPa 80 kPa  

zandleem, leem max 40-50 kPa 80 kPa 150 kPa  

klei max 40-50 kPa 80 kPa 200 kPa  

(FC: Veldcapaciteit; naar Petelkau,1984, en Bondarev et al., 1988, beide in Lipiec en Simota,1994) 

 

                                                           
8 De matrixpotentiaal is het resultaat van de adhesie van water aan de bodemdeeltjes en capillariteit. Deze twee krachten 

verlagen de vrije energie van het bodemwater en de matrixpotentiaal is dus negatief. Naarmate de ‘matrixpotentiaal’ negatiever 
wordt, neemt de kracht waarmee water in de bodem wordt vastgehouden toe en spreekt men van een toenemende 
‘zuigspanning’. Hoe negatiever de matrixpotentiaal, hoe droger de grond en hoe hoger de zuigspanning. De (10-delige) 
logaritmische transformatie van de matrixpotentiaal wordt aangeduid als de pF. De pF is per definitie positief en is eveneens een 
maat voor de zuigspanning. Hoe hoger de pF, hoe droger de grond. 
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Figuur 31:  Kritisch bodemvochtgehalte waarbij 

schadelijke compactie optreedt in functie 

van de fractie < 6 µm en van de 

uitgeoefende bodemdruk. 

 (Ermich en Hofmann, 1984). 

 

Dergelijke richtwaarden kunnen voorgesteld worden als vuistregels. 

Anderzijds dient men te erkennen dat elk perceel en elke bodem hiervan kan afwijken: 

 in de bovenstaande benadering wordt geen rekening gehouden met de actuele bodemstructuur 
(voorgeschiedenis, organischestofgehalte en aggregaatstabiliteit) en dit van de bouwlaag en van 
de ondergrond; 

 ook komen onevenwichtsituaties voor, waarbij de vochttoestand van de ondergrond niet in 
evenwicht is met deze van de bouwlaag, bv. tijdens indrogen in het voorjaar. Een nattere 
ondergrond is dan gevoeliger aan verdichting. 

De essentie van deze richtlijnen blijft vanzelfsprekend overeind. Het is belangrijk dat rekening gehouden 
wordt met het bodemvochtgehalte, of dat juist ingespeeld wordt op het bodemvochtgehalte. 

2.3.2.2 Grondbewerking 

Sneller indrogen van de bodem in het voorjaar kan bevorderd worden door een grofkluitige bodem na 
ploegen te laten liggen. Doch m.u.v. zwaardere bodems waar vorstinwerking gewenst is, liggen de meeste 
bodems in het vroege voorjaar doorgaans en bij voorkeur niet geploegd, maar onder bodembedekker of 
winterteelt, o.m. omwille van erosiebestrijding en om overmatige stikstofuitspoeling te vermijden. 

Onder NKG wordt doorgaans vastgesteld dat de beschikbare waterreserve toeneemt en het vochtgehalte 
van de toplaag in het voorjaar ook hoger is, maar ook de matrixpotentiaal hoger ligt (Janssens et al., 2011, 
Mupangwa et al., 2007). Mogelijk neemt onder NKG de capillaire opstijging van water toe. Onder NKG kan 
men dan ook in een aantal jaren een iets latere betreedbaarheid verwachten. Eventuele verliezen door 
latere betreedbaarheid zouden anderzijds gecompenseerd kunnen worden door meeropbrengst omwille 
van hoger vochtleverend vermogen van de bodem (Janssens et al., 2011). Zie ook 2.3.3.1. 

2.3.2.3 Teelt 

Naarmate een gewas de bodem bedekt, zal ook de gewasverdamping toenemen en kan de bodem sneller 
indrogen doordat het gewas vocht opneemt. Elke teelt of bodembedekker heeft dergelijk positief effect. 
Kiezen voor gewassen of variëteiten met vroege oogstdatum laat toe de kans op natte omstandigheden 
tijdens de oogst te verminderen. 

2.3.2.4 Drainage, actief waterpeilbeheer 

De natuurlijke ontwatering en de vochtspanning die aan de bodemoppervlakte heerst, zijn in de dagelijkse 
praktijk bepalend voor de draagkracht van de bodem en beslissend of al dan niet over het land kan 
gereden worden. 

Het bodemvochtgehalte aan de oppervlakte wordt in grote mate bepaald door de snelheid waarmee het 
neerslagoverschot infiltreert en de mate waarin het bodemoppervlak wordt vochtig gehouden door 
opstijging van water uit de diepere grondlagen of uit een ondiepe grondwatertafel. De diepte van het vrije 



Praktijkonderzoek maatregelen tegen bodemverdichting 

 47 

grondwater, het grondwaterpeil, is hiervoor bepalend. In principe is het dan ook mogelijk om door het 
grondwaterpeil te beheersen, de draagkracht van de bodem te beïnvloeden. 

Voor zandgronden werden vuistregels opgesteld op basis van grotendeels expertkennis, waarbij een 
evenwicht nagestreefd wordt tussen draagkracht en betreedbaarheid enerzijds, en anderzijds voldoende 
vochtnalevering voor het gewas (Strijker, 2000). Voor verschillend landbouwkundig gebruik kan men per 
bodemtype en per periode een laagste en hoogste aanvaardbare grondwaterstand vooropstellen. Voor 
een goede bedrijfsvoering en gewasgroei is elke grondwaterstand tussen deze boven- en ondergrens 
aanvaardbaar; de optimale grondwaterstand kent een marge. Indien men als bedrijfsleider de 
grondwaterstanden kan beheren, kan men teelt en/of seizoensafhankelijk trachten de vochttoestand van 
de bouwlaag te beheersen binnen deze marges. 

Tabel 14: Streefwaarden voor de boven- en ondergrens van de grondwaterstand in verschillende 

perioden van het jaar voor de meest voorkomende combinaties van gewas- en zandbodemtypen (Strijker, 

2000). 

Zandgronden 
Grondgebruik 

 
Periode 

 
Bovengrens (cm-mv) 

 
Ondergrens (cm-mv) 

Grasland nov – jan 30 110 

 feb –  apr (bemesting, oogst) 40-30 (**) 110-90(***) 

 mei – okt (bemesting, oogst) 30 110 

Akkerland (*) gehele jaar 50 110 

Fruitteelt, Boomteelt gehele jaar 70 120 

Humusrijke zandgronden 
Grondgebruik 

 
Periode 

 
Bovengrens (cm-mv) 

 
Ondergrens (cm-mv) 

Grasland nov – jan 45 110 

 feb –  apr (bemesting, oogst) 55 110-90(***) 

 mei – okt  (bemesting, oogst) 45 110 

Akkerland (*) gehele jaar 50 110 

Fruitteelt, Boomteelt gehele jaar 70 120 

(*) Voor bouwland en akkerbouwgewassen (graan, maïs, aardappelen en suikerbieten) zijn dezelfde waarden aangehouden omdat 
deze gewassen over het algemeen hetzelfde reageren op een hoge of een lage grondwaterstand. 
(**) De voor grasland op zandgrond genoemde bovengrens van 40 cm (in de periode feb – apr) is een eerste richtwaarde. Indien 
mogelijk kan ook in die periode – op basis van eigen praktijkervaringen – een bovengrens van 30 cm worden gehandhaafd. 
(***) De voor grasland op zandgrond genoemde ondergrens van 110 cm (in de periode feb – apr) is een richtwaarde. Bij grofzandige 
gronden (met minder capillaire nalevering) kan de ondergrens in beginsel iets hoger worden gekozen, tot maximaal 90 cm. 

Voor andere bodemtypes, texturen, zijn dergelijke richtlijnen niet beschikbaar. Wel suggereren de HELP-
tabellen (van Bakel et al., 2005) dat voor bodems met leem of klei de hoogste grondwaterstanden 
optimaal dieper liggen dan 1 m-mv à 1,60 m-mv om waterschade te vermijden. 

De grondwaterstanden, bovengrens, voorgesteld in Tabel 14, lijken in grootteorde eerder hoog, indien 
deze getoetst worden aan richtwaarden zoals aangegeven in Tabel 13 of  Figuur 31. Algemeen zal een 
bodem in het vroege voorjaar enkel op veldcapaciteit komen, indien de grondwatertafel in grootteorde 
naar 1 m-mv of dieper daalt. Om sneller een optimale betreedbaarheid te bereiken, zullen eerder de 
ondergrenzen gelden. 
Bovendien kan het voorkomen dat, juist door verdichting, infiltrerende neerslag niet makkelijk draineert 
en verdichte lagen een vochtgehalte hebben dat hoger ligt dan men kan verwachten op basis van het 
grondwaterpeil. 

 Traditionele drainage 

In een klassieke drainage zullen de drains dan ook gelegd worden op een diepte van minstens 90 cm tot 
indien mogelijk meer dan 1 m onder maaiveld, indien de ontwateringsbasis9 dat toelaat (Dierickx, n.d.). 

                                                           
9
 Drainage verloopt doorgaans gravitair waarbij het drainwater afgevoerd wordt naar een oppervlaktewater, of een 

andere water, dat buiten het perceel ligt. Het waterpeil van dit oppervlaktewater is het theoretisch laagste peil tot 
waar kan ontwaterd worden. Dit vormt de ontwateringsbasis of drainagebasis. De ontwateringsbasis moet in de 
praktijk dus lager liggen dan het drainagepeil of de diepte van de drains in het perceel. 
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Drains worden gelegd met tussenafstanden van grootteorde 6 à 10 m, afhankelijk van de 
ontwateringseisen, het bodemgebruik, de ontwateringsbasis, de drainagesnelheid in de bodem,... Bij een 
neerslagoverschot zal de grondwatertafel tussen de drains tijdelijk opbollen, zodat daar 
grondwaterstanden hoger dan de draindiepte voorkomen. De hoogte van de waterpeilstijging tussen de 
drains hangt dan o.m. af van de draintussenafstand en de verzadigde geleidbaarheid van de bodem. 

 Peilgestuurde drainage 

In het kader van de principes van het Integraal Waterbeleid is het belangrijk dat water in het land 
maximaal wordt vastgehouden en geborgen. Een traditionele landbouwdrainage waarbij versneld of 
voortdurend de grondwatertafel wordt verlaagd en neerslagoverschot wordt afgevoerd naar 
oppervlaktewaters, strookt niet steeds met deze principes. Door een traditionele drainage wordt het 
aantal dagen met de gewenste betreedbaarheid van de bodem (voor- en najaar) verhoogd, maar wordt 
veelal de mogelijke vochtnalevering (zomer) beperkt hetgeen opbrengstverlies betekent. Traditionele 
drainage vormt veelal een compromis tussen beide. 

Om tegemoet te komen aan beide euvels, kan in een meer recente aanpak, drainage voorzien worden 
waardoor de bedrijfsleider in verregaande mate het grondwaterpeil zelf kan beheren, en dit door 
aanpassing van de ontwateringsbasis. Dit kan toelaten het peil te verlagen voorafgaand aan 
grondbewerkingen of aan betreden (mestinjectie, maaien, beweiden), en nadien het waterpeil terug te 
laten stijgen voor een maximale vochtnalevering en teeltrendement. Een aantal systemen zijn 
beschikbaar: 

 Wanneer de drains rechtstreeks uitmonden in een gracht of een oppervlaktewater, spreekt men van 
een enkelvoudig stelsel. Hierbij kan de ontwateringsbasis aangepast worden op twee wijzen: 
− ofwel wordt de ontwateringshoogte van elke drain afzonderlijk geregeld ter hoogte van de gracht. 

De hoogte van de mond van de drain kan hierbij traploos geregeld worden (Figuur 33); 
− ofwel wordt het waterpeil in de gracht waarin de drains monden, geregeld door een kleine stuw 

(Figuur 32). Dit laatste systeem heeft vanzelfsprekend ook effect op het grondwaterpeil van het 
naburige perceel aan de overkant van de gracht zodat dit systeem niet overal soepel toepasbaar 
is. 

 

Figuur 32: Stuw voor regelbaar waterpeil op 

de gracht waarin de drains uitmonden. 

 

Figuur 33: Drainmond traploos verstelbaar in de 

hoogte 

(Ref. Edmonds ℗) 
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 In een samengesteld drainagestelsel monden de drains uit in een moerdrain, een ingegraven 
hoofdafvoerleiding die alle drainwater collecteert en voert naar het ontwateringspunt, een gracht of 
ander oppervlaktewater. Voordeel van dergelijk stelsel is dat geen gracht aan de perceelsrand nodig 
is.  
− In een peilgestuurde drainage kan ter hoogte van de monding van de moerdrain de drainagebasis 

worden geregeld. Dit kan door een zeer eenvoudig systeem, waarbij een overlooppeil kan worden 
geregeld in een toezichtsput van op maaiveld (Figuur 34). Als alternatief kan ook een traploos 
verstelbare drainmond aan de gracht worden geïnstalleerd op de monding van de moerdrain 
(Figuur 33) . 

De extrakosten van de toezichtsput met regeling op de moerdrain liggen in grootteorde van 200 à 
€300. De meerkost t.o.v. een klassieke drainage bedraagt minder dan €500 tot €1000/ha. 

Figuur 34: Toezichtsput aan de monding van de 

moerdrain met regeling van het waterpeil van 

de afwatering 

 

De reeds lang bestaande praktijk in de polders waar waterstanden door bemaling worden beheerst voor 
een optimale bewerkbaarheid en vochtnalevering (en beheersing van de zoutintrusie), is een 
peilgestuurde drainage. De grote schaal waarop deze beheerd wordt, gaat echter voorbij aan de eisen van 
het individuele perceel. 

 Toch hogere grondwaterstand handhaven 

Onder grasland kan anderzijds toch gekozen worden voor een hoger grondwaterpeil. Indien 
grondwaterpeilbeheer mogelijk is op van nature drogere zandgronden, is het toch aangewezen op deze 
zandgronden hogere grondwaterstanden te handhaven en maaien even uit te stellen. Een weinig verlies 
in de eerste snede wordt ruim gecompenseerd door de latere winst aan droge stof door betere 
vochtvoorziening nadien (Proost en van Miltennburg, 2001). 

 

2.3.3 Zorg voor de bodemstructuur 

2.3.3.1 Bodembewerking,  NKG 

Het type, de omstandigheden, de frequentie van bodembewerking hebben haast per definitie effect op 
de bodemstructuur. In hetgeen volgt wordt nagegaan in welke mate het systeem van NKG effect kan 
hebben op de diepere bodemverdichting. Er dient duidelijk onderscheid gemaakt tussen de bewerking (de 
niet-kerende grondbewerking) en het systeem van NKG. 

In een traditionele landbouw wordt geploegd, de bouwlaag gekeerd met o.m. het doel de 
bodemstructuur hiervan telkens te verluchten. In een systeem van niet-kerende grondbewerking (NKG) 
wordt de bouwlaag in principe niet of vrijwel nooit gekeerd, en dus in betekenisvolle mindere mate 
verstoord. Bij een niet-kerende grondbewerking wordt alleen bovenover land gereden. Er wordt 
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aangenomen dat de structuur van de bodem zo op termijn verbetert door ongestoord bodemleven en 
aanrijking van organische stof, voornamelijk aan de bodemoppervlakte. 

Indien in de rotatie ook hakvruchten voorkomen, zal in een aantal seizoenen de bouwlaag toch zwaar 
verstoord worden (oogst, op ruggen trekken,…) hetgeen strikt gesteld niet in het systeem van NKG hoort. 
Minder frequent kerend bewerken op zich kan wel deel uitmaken van conserveringslandbouw. 

Onder het systeem van NKG zou de draagkracht van de bodem toenemen, hetgeen ook zou betekenen 
dat de diepere ondergrond beter wordt gevrijwaard van verdichting. Bovendien zou onder NKG de 
anekische regenwormpopulatie meer gevrijwaard worden, waardoor meer verticale wormgangen zouden 
voorkomen dieper dan de bouwlaag. 

Beoordeling van de verschillende praktijken, ploegen of het systeem van NKG, dient te gebeuren als 
gehele landbouwpraktijk, en niet als bewerking op zich. 

− Afhankelijk van het type van NKG kan een zwaardere trekker en zwaardere belasting vereist zijn 
t.o.v. ploegen. Anderzijds wordt bij de NKG bovenover land gereden zodat de belasting 
opgevangen wordt door de bovenste laag en minder effect heeft op de diepere verdichting t.o.v. 
rijden in een voor. Maar het kan evenmin de bedoeling zijn de verdichtingsproblematiek te 
verschuiven van de diepere bodem naar de bouwlaag. 

− Doch NKG zal veelal op een ander tijdstip worden uitgevoerd dan ploegen. Zoals ook bij ploegen 
kan de draagkracht van de bodem tijdelijk in het gedrang komen bij NKG onder te natte 
omstandigheden. Het hiermee samenhangende risico op bodemverdichting is vanzelfsprekend 
het grootst bij te vroeg berijden in het voorjaar en te laat berijden in het najaar (Koopmans et al., 
2007). Zodoende is het tijdstip waarop NKG uitgevoerd kan worden, vaak moeilijk te verenigen 
met de praktijk. Veel bedrijven hebben een te groot areaal om, na veel neerslag in het najaar, 
voldoende lang te kunnen wachten op drogere bodemomstandigheden om bv. alle wintertarwe 
na bieten laat in het najaar in te zaaien met NKG. Ploegen kan dan beter zijn dan NKG: hoewel het 
tijdstip evenzeer ongunstig kan zijn voor ploegen, lost de intensief kerende bewerking 
onmiddellijk een deel van het verdichtingsprobleem (althans tijdelijk, en m.b.t. de bouwlaag) op, 
kan de grof gekeerde natte grond na ploegen sneller opdrogen, en ervaart men bij het rijden in de 
ploegvoor doorgaans minder problemen met slip. Veel is echter afhankelijk van het bodemtype 
en de keuze voor een geschikt werktuig en geschikt materiaal. 

− Ook de frequentie van betreden van het perceel speelt een belangrijke rol. In 
conserveringslandbouw is het doel enerzijds het aantal werkgangen op termijn te laten dalen, 
maar anderzijds constateert men dat vaak extra werkgangen nodig zijn voor bv. 
gewasbescherming of het onderwerken van groenbedekkers. 

− De meeste praktijkproeven en experimenten zijn het erover eens dat ploegen zorgt voor een 
herverdeling van de organische stof in de bouwlaag (o.m. D’Haene et al., 2009; Oorts, 2006; 
Valckx et al. 2009a; Yang et al., 2008). Een toename van de totale hoeveelheid koolstof, 
bijvoorbeeld door een verminderde mineralisatie, in de niet-kerende behandeling werd 
internationaal enkel beschreven onder no-till praktijken (directe inzaai) (o.m. Oorts, 2006). In 
België werd in onderzoek geen significante daling of stijging vastgesteld onder NKG, vermoedelijk 
door de teeltrotatie en bijbehorende bodemverstoring van wortelgewassen (D’haene et al., 
2009), maar in dat  geval betreft het eerder conserveringslandbouw. 

Bovenstaande laat allerminst toe om een eenduidig besluit voor te leggen. Ploegen en NKG zijn geen 
eenvoudigweg inwisselbare bewerkingen. Ze horen thuis in verschillende beheersystemen. Deze 
beheersystemen afwegen in hun effecten op diepe bodemverdichting is binnen het bestek van deze 
studie niet mogelijk. 

 

De ervaring op praktijkvelden in Vlaanderen op leembodems (periode 2005-2011) toont geen significante 
verschillen in de penetratieweerstand van de bodem als gevolg van NKG (1 perceel) of 
conserveringslandbouw (3 percelen) t.o.v. traditioneel ploegen. Zowel trendmatig toenemende, 
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afnemende als gelijkblijvende penetratieweerstanden op de diepte onder de bouwlaag werden 
genoteerd. Hier kon nog geen verklaring voor gevonden worden (Janssens et al., 2011). Ook in de 
bouwlaag zijn in dit onderzoek de resultaten m.b.t. poriënverdeling en bulkdensiteit niet eenduidig. 

Onderzoek naar effecten van langjarige conserveringslandbouw en NKG concentreert zich doorgaans 
enkel op de fysische kwaliteit van de bouwlaag, en van de bodemoppervlakte in het licht van de 
erosieproblematiek (Reubens et al. 2010). Er wordt niet onderzocht hoe fysische eigenschappen van de 
diepere ondergrond evolueren. Enkel worden veronderstellingen geformuleerd op basis van effecten als 
gevolg van diepe regenwormgangen. 

Er is nog onvoldoende wetenschappelijk onderzoek om een claim van gunstige effecten van NKG of 
conserveringslandbouw op diepere bodemverdichting te staven. Het blijkt in de praktijk m.a.w. tot nog 
toe zeer moeilijk om uitspraak te doen over hoe de keuze voor traditioneel ploegen dan wel 
conserveringslandbouw of NKG, de structuur van de diepere ondergrond al dan niet beïnvloedt. 

 

2.3.3.2 Organischestofgehalte 

De mogelijke verdichting van een bodem wordt naast andere factoren eveneens bepaald door de 
bodemstructuur en daarmee samenhangend het organischestofgehalte van de bodem (Van De Vreken 
et.al., 2009). Bodems rijk aan organisch materiaal hebben volgens Kok et al. (1996) doorgaans een betere 
structuur via de vorming van grotere en sterkere bodemaggregaten en zouden bijgevolg weerstandiger 
zijn aan verdichting dan bodems met een lager organischestofgehalte met minder stabiele aggregaten.  

Alle auteurs zijn het er over eens dat het organisch materiaal (OM) in de bodem een zeer belangrijke rol 
speelt voor een duurzaam bodembeheer. Organische stof en bodembiologisch leven hebben direct effect 
op de vorming van aggregaten, op de vochtretentie, op de totale en de macroporositeit, en op de 
schijnbare dichtheid van de bodem. Vrijwel alle onderzoeken hebben als voorwerp de effecten van het 
organischestofgehalte op de karakteristieken van de bouwlaag. Vermelding van effecten op de diepere 
bodemlagen zijn er slechts sporadisch. Anderzijds kan men er wel degelijk van uitgaan dat de verhoging 
van het organischestofgehalte in de bouwlaag ook effecten heeft op de opvang van wiellasten en op deze 
wijze eveneens op de drukken die onder de bouwlaag worden verwerkt. 
Meerdere onderzoekers geven aan dat aanbreng van organische stof de schijnbare dichtheid in de 
bouwlaag doet afnemen (Khaleel et al., 1981; Elsen et al., 2008). Zeker in zandige bodems vormt de 
organische stof de enige structurerende factor. 
Hierbij aansluitend neemt de totale porositeit toe bij toenemend organischestofgehalte (Khaleel et al. 
1981). Het waterhoudend vermogen neemt in beperkte mate toe, zowel het verwelkingspunt als de 
veldcapaciteit nemen toe. In de mate dat regenwormactiviteit ontwikkelt neemt de macroporositeit toe 
en bijgevolg de infiltratiesnelheid en hydraulische conductiviteit (Weil en Kroontje, 1979; Unger en 
Kaspar, 1994; Elsen et al., 2008). 
Het verband tussen het organischestofgehalte en de hoeveelheid waterstabiele bodemaggregaten ligt 
voor de hand (o.m. Haynes et al., 1991; Weil en Kroontje, 1979; Elsen et al., 2008). 
Volgens Nardi et al. (1996) zorgde het gebruik van veel drijfmest voor een weinig stabiele organische 
fractie. Er bestaat een duidelijk gebrek aan toegepast onderzoek naar de effecten van de oorsprong, aard 
en samenstelling van de organische stof in de vorming van stabiele aggregaten, hydraulische 
eigenschappen, enz…., bv GFT of stro in vergelijking met aardappel- of bietenloof; drijfmest vs. stalmest, 
enz…) (Hamza en Anderson, 2005). 

Uit onderzoek blijkt dat de jaarlijkse natuurlijke afbraak van organisch materiaal door mineralisatie in de 
akkerbouw minder dan 1300 kg/ha kan bedragen, maar kan oplopen tot meer dan 3000 kg/ha 
(Bodemkundige Dienst van België en Universiteit Gent, 2009). 

De Figuur 159 in bijlage 3 geeft de toestand weer van het organischestofgehalte in de bouwlaag van 
akkerland in Vlaanderen. 
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2.3.3.2.1 Streefwaarden 

 MTR 

De Code van Goede Praktijk Bodembescherming (MTR, v.2008) geeft limietwaarden voor het 
organischekoolstofgehalte van de bodem vanaf dewelke de landbouwer in het kader van de 
randvoorwaarden verplicht is actie te ondernemen om de landbouwgrond terug in goede landbouw- en 
milieuconditie te brengen. 

Tabel 15: Limietwaarden organischekoolstofgehalte in het kader van de MTR 

Bodemtype Limietwaarde %OC 

zand ≤ 1 

zandleem ≤ 0,9 

leem ≤ 0,9 

klei ≤ 1,2 

 
 Optimale landbouwpraktijk 

Voor akkerbouw en weiland werden in het verleden op basis van proefvelden de streefzones voor het 
organischekoolstofgehalte bepaald waarbinnen de landbouwproductie optimaal is (Bodemkundige Dienst 
van België) en dit op basis van de bepaling van het %C (methode ISO 14235/ METH 473). Een streefzone is 
afhankelijk van de textuur en van de teelt. Voor de meeste akkerbouwteelten en voor permanent weiland 
dienen streefzones te worden aangehouden als in volgende tabel. 

Tabel 16: Streefzone voor het organischekoolstofgehalte (%C) voor akkerland en permanent weiland 

(Bron: Bodemkundige Dienst van België) 

Bodemgebruik en bodemtype  Streefzone  (%C) 

Akker (0-23 cm-mv) zand 1,8 – 2,8 

 zandleem en leem 1,2 – 1,6 

 klei (polder) 1,6 – 2,6 

Weiland (meerjarig) (0-6 cm-mv) leem 2,6 – 4,2 

 andere texturen 3,6 – 5,5 

 

2.3.3.2.2 Maatregelen 

 Opvolging, beheer en planning van de humustoestand van de percelen 

De meting en de opvolging van het organischestofgehalte op regelmatige basis is ten zeerste aangewezen, 
zo niet verplicht (MTR). De bodemstaalname en de metingen dienen te gebeuren volgens strikte 
kwaliteitsnormen.  

Verschillende instanties leveren een minder of meer gedetailleerd advies om het organischestofgehalte 
van de bouwlaag te onderhouden of te herstellen. De Bodemkundige Dienst van België geeft in zijn advies 
eveneens een prognose van de hoeveelheid organisch materiaal die in de komende tijd wordt 
afgebroken. 

Het is aan te bevelen een planning op te maken om op langere termijn het organischestofgehalte van de 
bodem te beheren en op peil te houden. 

De effectieve organische stof is de hoeveelheid van het toegediend organische materiaal die na één jaar 
nog in de bodem aanwezig is onder vorm van organische stof. Een deel van de effectieve organische stof 
zal echter ook in de jaren nadien verder worden afgebroken. 

Opstellen van de organischestofbalans van een perceel levert een goede aanwijzing voor het effect van 
het landbouwbeheer op het organischestofgehalte van de bodem op korte termijn (teeltrotatieniveau). 
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Op langere termijn dient rekening gehouden te worden met de complexere bodemprocessen van afbraak 
en opbouw en met de accumulatie van meer resistente organischestoffracties in de bodem. Deze 
resistentere fracties zullen immers na verloop van tijd geleidelijk aan ook opnieuw gaan mineraliseren. 

Om de organischestofevolutie op langere termijn te volgen zijn computermodellen vereist. 

In opdracht van de Vlaamse Overheid (Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke 
Rijkdommen van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) ontwikkelde de Bodemkundige Dienst 
van België in 2008, in samenwerking met Universiteit Gent, de “Koolstofsimulator”. Dit is een 
gebruiksvriendelijk en interactief computerprogramma waarmee de langetermijnevolutie van het 
organischekoolstofgehalte in de bouwvoor van akkers kan worden gesimuleerd op basis van volgende 
informatie: 

• Perceelsinformatie: grondsoort, huidige koolstofgehalte, diepte bouwvoor, en enige historiek 

• Rotatie-informatie: geplande gewassen, zaai-, oogstperiodes, organische bemesting, groenbedekkers. 

De Koolstofsimulator kan gratis aangevraagd worden bij LNE (Vlaamse Overheid, Afdeling Land- en 
Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen van het Departement Leefmilieu, Natuur en 
Energie) op het volgende adres:  
http://www.lne.be/themas/bodem/organische-stof/gratis-exemplaar-koolstofsimulator. 

 Effectieve aanvoer en behoud van organisch materiaal op het perceel 

De Vos (2005) en Hamza en Anderson (2005) pleiten voor het behoud en zo nodig de extra aanvoer van 
zoveel mogelijk organische stof ter preventie/remediëring van bodemverdichting. Naast een verbeterde 
bodemstructuur wijzen deze auteurs op de stimulering van het bodemleven (cfr. regenwormen en andere 
organismen met ‘woelende activiteit’), met een daaropvolgende afname van het volumegewicht door het 
ontstaan van macroporiën.  

Anderzijds is een goed gestructureerde bodem met laag volumegewicht gevoeliger voor compactie dan 
een slecht gestructureerde (reeds gecompacteerde) bodem met een laag koolstofgehalte omwille van een 
lagere draagkracht. Het is echter een schijnbare tegenstelling: een goed functionerende, niet 
gecompacteerde bodem kan niet vergeleken worden met een bodem die door compactie al een aantal 
belangrijke bodemfuncties (bewortelbaarheid, infiltratiecapaciteit,...) niet meer vervult.  

Door natuurlijke mineralisatie zal jaarlijks een deel van de organische stof in de bodem afbreken. Deze 
mineralisatie is in grote mate afhankelijk van het humusgehalte van de bodem, de pH, de textuur en de 
teelt, naast bodembewerking e.a. factoren. Oordeelkundig omgaan met het humusgehalte vereist dat de 
afbraak van organisch materiaal wordt gecompenseerd, of zoals voor zeer veel percelen nodig is, de 
humustoestand wordt hersteld. 

Enige kanttekeningen dienen wel geplaatst te worden bij de aanvoer van organische stof. 

Ingeval dierlijke mest – andere dan mest van pluimvee - wordt open gereden, worden hoge hoeveelheden 
van monovalente kationen ingebracht (K+, Na+, NH4

+). Na spreiding van hoeveelheden in de ordegrootte 
van 100 ton/ha of meer werd verslemping waargenomen en verminderde hydraulische conductiviteit 
Weil en Kroontje, 1979). Tiarks et al. (1974) vonden dat na spreiding van 90 tot 360 t/ha rundermest 10 in 
het voorjaar, de hydraulische conductiviteit in de bodem in het najaar in verhouding daalde, en zich 
herstelde na doorspoeling van zouten in de winter. 

Ook werd sporadisch gerapporteerd dat toediening van hoge hoeveelheden organische stof leidde tot 
hydrofobie in de bodem (Olsen et al., 1970). Na toediening van rundermest in een zure leemhoudende 
zandbodem werd vastgesteld dat de veldcapaciteit daalde en werden hydrofobe, wasachtige substanties 
gevonden in de bodem. Een mogelijke verklaring ligt in de sterke ontwikkeling van schimmels in de 

                                                           
10

 In het kader van de huidige mestwetgeving is in Vlaanderen spreiding van dierlijke mest beperkt tot max. 170 kg N/ha uit stalmest. Afhankelijk 

van de samenstelling kan men de N-inhoud van runder- of varkensmest verwachten in grootteorde tussen 4 tot meer dan 10 kg N/ton. 

http://www.lne.be/themas/bodem/organische-stof/gratis-exemplaar-koolstofsimulator
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bodem. Weil en Kroontje (1979) vonden dat na 5 jaar toediening van hoge hoeveelheden kippenmest een 
waterafstotende ploegzool ontstond waar onverteerde kippenmest werd teruggevonden. Homogene 
inwerking van mest is dus noodzakelijk. 

 Minimale bodembewerking 

Gereduceerde grondbewerking of NKG heeft een toename van het organischestofgehalte van de bodem 
nabij het bodemoppervlak tot gevolg. Dieper in het bodemprofiel dicht bij een eventuele vroegere 
ploegzool is er minder organische stof dan in conventionele bodembewerking. Aan de bodemoppervlakte 
vindt men dan ook doorgaans meer vorming van aggregaten. De effecten van NKG zijn echter meer 
omvattend en dienen in hun geheel beschouwd te worden (zie 2.3.3.1). 

 

2.3.3.2.3 Kosten 

Onderstaande tabel geeft een benadering van de effectieve organische stof die aan de bodem wordt 
toegevoegd door oogstresten, groenbemesters, organische mesten en andere bodemverbeteraars. 

Rekening houdend met de grootteorde van jaarlijkse mineralisatie (zie 2.3.3.2) merkt men dat indien 
slechts één gewas op jaarbasis wordt geteeld het organischestofgehalte in de meeste gevallen zal 
afnemen. Slechts weinig teelten (bv. luzerne of korrelmaïs) compenseren de natuurlijke afbraak van 
organische stof in voldoende mate. 
Onder de meeste teelten zal het organischestofgehalte van de bodem gevoelig dalen indien geen 
bijkomende maatregelen worden getroffen, in het bijzonder onder aardappelen, koolzaad, vlas, 
witloofwortelen, snijmaïs en verschillende groentegewassen. 

De inbreng van organische stof door teelten gebeurt op natuurlijke wijze door de wortelmassa en het 
achtergebleven loof van de teelten. De kost hiervan is in feite nihil bij de meeste teelten.  
Voor granen is dit echter niet het geval. Wanneer men stro op de akker laat, betekent dit een 
opbrengstderving en komt dit overeen met een reële kost. 

De kost van de effectieve organische stof door inwerken van stro is duidelijk lager dan de kost van de 
effectieve organische stof na een groenbemester, tenminste in de mate dat een groenbemester gezaaid 
wordt enkel omwille van de inbreng van effectieve organische stof en van de bodemstructuur. De 
groenbemester levert vanzelfsprekend nog andere financiële voordelen (fixatie voedingselementen, 
vermijden erosie,… ).  

Op zich bestaan significante verschillen in de kost van de effectieve organische stof voor de verschillende 
groenbemesters. Aan te geven is wel dat niet alle groenbemesters steeds in de rotatie kunnen 
opgenomen worden. Ook is de bijdrage in effectieve organische stof door gele mosterd, bladrammenas, 
bladkool en facelia eerder beperkt, doch deze gewassen vormen een penwortel of diepe beworteling 
zodat ze een hoger structuurverbeterend effect hebben dieper dan de bouwlaag (Hermans et.al., 2010; 
en zie 2.7). 

De oogst van korrelmaïs betekent een belangrijke toevoer van organische stof naar de bodem. Het 
teeltsaldo voor korrelmaïs haalt niet alle jaren het niveau van het saldo voor hakselmaïs, zodat toch een 
kost kan gerekend worden voor de meeraanbreng van OS na korrelmaïs. 

De prijzen van compost kunnen sterk variëren naargelang seizoen, regio, en kwaliteit. Ingerekend is 
aankoop in bulk, transport en spreiding. 

Aanvoer van dierlijke mest wordt nog gerekend als kosteloos, gezien het huidige mestoverschot. 

De zorg voor de humustoestand van de bouwlaag heeft vanzelfsprekend zeer verschillende positieve 
effecten. De kost van dit onderhoud zal vanzelfsprekend niet enkel worden afgeschreven op het gunstige 
effect of vermijden van diepe compactie. 
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Tabel 17: Effectieve organische koolstof en marginale kost van inbreng van oogstresten, groenbemesters, 

organische meststoffen en bodemverbeteraars (Bronnen: Bodemkundige Dienst van België, 2010;  Code 

van Goede Praktijk Bodembescherming, 2011 ) 

Aanvoer effectieve organische koolstof (OS) Kost (grootteorde) 

OOGSTRESTEN (*) kg OS/ha €/ 1000kg OS/ha 
wintergranen wortel- en stoppelresten 1500  - 

  stro 1300  100 

zomergranen wortel- en stoppelresten 1300  - 

  stro 1100  100 

snijmaïs wortel- en stoppelresten 700  - 

korrelmaïs wortel-, stengel- en bladresten 2400 60 

luzerne eerste jaar   1350  - 

luzerne volgende jaren   2050  - 

   

GROENBEMESTERS (**) kg OS/ha €/ 1000 kg OS/ha 
gele mosterd   850 150 

gras, vroege inzaai   1200 100 

gras, late inzaai   700 180 

facelia   750 170 

snijrogge   650 190 

bladkool   850 150 

bladrammenas   850 150 

wikken   650 190 

rode klaver   1150 110 

witte klaver   850 150 

grasklaver   1800 70 

ORGANISCHE MESTSTOFFEN, BODEMVERBETERAARS (***) kg OS/ton €/ 1000kg OS/ton 
runderdrijfmest   30  - 
varkensdrijfmest   20  - 
zeugendrijfmest   10  - 
runderstalmest   80  - 
kippenmest kooihuisvesting   125  - 
slachtkippenmest   180  - 
champost   125  - 
GFT-compost   200 70 à 100 
GFT-compost na vergisting   160 70 à 100 
groencompost   160 70 à 100 

(*) Verrekende kosten omvatten opbrengstderving. 
(**) Verrekende kosten omvatten aankoop zaad en inzaai. 
(***) Verrekende kosten omvatten aankoop, transport en spreiding. 

  

2.3.3.3 Zuurtegraad 

Algemeen wordt aangenomen dat de bodemzuurtegraad effect heeft op de bodemstructuur. Optimale 
landbouwproductie vereist in het algemeen dat de bodemzuurtegraad binnen bepaalde grenzen wordt 
gehouden. Deze bodemzuurtegraad zorgt vanzelfsprekend voor de nodige bodemchemische 
vruchtbaarheid, het optimum in de opneembaarheid van mineralen. Anderzijds zorgt een correcte 
bodemzuurtegraad eveneens voor een gunstige bodemfysische toestand. Herstel of onderhoud van de 
zuurtegraad gebeurt doorgaans door een vorm van bekalking. 
Eerder weinig onderzoek werd gevoerd naar de effecten van de bodemzuurtegraad op de bodemfysische 
toestand (Haynes en Naidu, 1998). Onderzoek naar de effecten op de bodemstructuur op diepte onder de 
bouwlaag is ons geheel niet gekend, tenminste verdergaand dan de gekende effecten m.b.t. de bouwlaag.  
Bovendien leveren onderzoeken naar de effecten van bodemzuurtegraad en de effecten van bekalking op 
de bodemfysische eigenschappen m.b.t. de bodemoppervlakte en bouwlaag nogal wat tegenstrijdige 
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besluiten. Een plausibele uitleg hiervoor heeft zeer waarschijnlijk van doen met het onderscheid in 
effecten op korte termijn en effecten op eerder langere termijn. 

De oppervlakte van kleimineralen heeft een negatieve lading, en hierdoor stoten de mineralen elkaar 
eerder af. Aan de oppervlakte van kleimineralen ontwikkelt zich een waterfilm, de zogenaamde 
dubbellaag die de overgang vormt naar de bodemwateroplossing. In een zure bodem komen in de 
bodemwateroplossing en in de dubbellaag hogere concentraties aan H+ en Al3+ voor. Een hogere 
concentratie zorgt voor bruggen tussen de kleimineralen. De kleimineralen liggen zeer kort tegen elkaar 
aan waardoor het bodemmateriaal eerder flocculeert. 
Bij toenemende pH daalt de activiteit van de H+ en Al3+ ionen, zullen kleimineralen elkaar meer afstoten, 
en treedt meer dispersie op in de bodem. Verschillende auteurs vermelden optreden van dichtslibben van 
poriën, bodemverslemping of dalende infiltratiesnelheid na pH-verhoging (Tama en El-Swaify, 1978; Roth 
et al., 1986). Deze effecten deden zich voor in de eerste 3 maanden na bekalking, doch na 6 maanden 
werden tegengestelde, positieve effecten genoteerd (Roth, 1992).  
De positieve effecten door bekalking wegen meest door. CaCO3 heeft een direct flocculerend effect, en 
ook de toenemende neerslag van Al- en Fe-hydroxides speelt. Deze hydroxides vormen polymeren die de 
bodempartikels binden en waterstabiele aggregaten vormen (Oades, 1979). Hoge concentraties aan Ca2+ 
doet de dubbellaag krimpen waardoor kleimineralen flocculeren (Roth en Pavan, 1991). 
Hoyt (1981) toonde op 2 bodems aan dat pH verhoging tot 5,5 à 6,5 (pH-H2O) door CaCO3-toediening, de 
diameter van de aggregaten fors verhoogde en dat de bodemweerstand voor compactie toenam. 
Flocculatie en vorming van waterstabiele aggregaten verhogen de draagkracht van de bodem. 
Men kan ervan uitgaan dat een verhoging van het aantal waterstabiele aggregaten in de bouwlaag de 
draagkracht van de bodem verhoogt, en in die zin de effecten van verdichting in de diepere ondergrond 
door berijden in enige mate kan mitigeren. 

Op korte termijn heeft bekalking eveneens effect op het bodembiologisch leven en hierdoor bijkomend 
effect op de bodemfysische toestand. Door bekalking wordt initieel het bodemleven aangewakkerd en 
mineralisatie van het organische stof. Chan en Heenan (1996) vonden dat in het eerste jaar na bekalking 
het organischestofgehalte in de bodem en de stabiliteit van de aggregaten daalde. Doch na 1.5 jaar lag de 
aggregaatstabiliteit hoger dan voor de bekalking. Er werd nog geen melding gemaakt dat bekalking op 
langere termijn het organischestofgehalte zou doen afnemen, wellicht is het tegendeel waar (Haynes en 
Naidu, 1998). 
 

2.3.3.3.1 Streefwaarden pH 

 MTR 

De Code van Goede Praktijk Bodembescherming (MTR, v.2008) geeft limietwaarden voor de zuurtegraad 
van de bodem vanaf dewelke de landbouwer in het kader van de randvoorwaarden verplicht is actie te 
ondernemen om de landbouwgrond terug in goede landbouw- en milieuconditie te brengen. 

Tabel 18: Limietwaarden zuurtegraad 

Bodemtype Limietwaarde zuurtegraad (pH KCl) 

 Methode ISO 10390 Methode BDB/089(*) 

zand ≤ 4,3 ≤ 4,5 

zandleem ≤ 5,3 ≤ 5,5 

leem ≤ 5,8 ≤ 6,0 

klei ≤ 6,3 ≤ 6,5 

 (*) Omrekening van waarden BDB/089 naar waarden ISO 10390 volgens (BS van 29/12/2010): 
pHMTR  = 0,9598 x ( pHBDB  +  0,1127) 
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 Optimale landbouwpraktijk 

Voor akkerbouw en weiland werden in het verleden op basis van proefvelden de streefzones voor 
zuurtegraad bepaald waarbinnen de landbouwproductie optimaal is (Bodemkundige Dienst van België) en 
dit op basis van de pH KCl (methode BDB/089). Een streefzone is afhankelijk van de textuur, van het 
organischestofgehalte, maar ook van de teelt. Voor de meeste akkerbouwteelten en voor weiland dienen 
streefzones te worden aangehouden als in volgende tabel. 

Tabel 19: Streefzone voor de pH-KCl voor akkerland en weiland in functie van de textuurklasse (enkel 

geldig bij een normaal koolstofgehalte). Bron: Bodemkundige Dienst van België. 

Bodemtextuur Streefzone  (pH KCl volgens methode BDB/089) 

 akker (meerjarig) weiland 

zand 5,2 – 5,6 5,1 – 5,6 

zandleem 6,2 – 6,6 5,7 – 6,2 

leem 6,7 – 7,3 5,7 – 6,2 

polders 7,2 – 7,7 5,7 – 6,4 

Bij hogere koolstofgehalten zal de optimale pH KCl in geringe mate lager liggen dan de aangegeven 
waarden. 

Figuur 160 in bijlage 3 geeft ter illustratie de toestand van de bodemzuurtegraad weer in akkerland in 
Vlaanderen in de periode van 2004-2007. Er bestaan grote verschillen tussen percelen onderling. 
Eveneens merkt men belangrijke regionale verschillen. Voor verdere informatie wordt verwezen naar 
Boon et al. (2009). 

 

2.3.3.3.2 Maatregelen 

 Bekalking en aanvoer van producten met zuurbindende waarde 

De meting en de opvolging van de bodemzuurtegraad op regelmatige basis is ten zeerste aangewezen. De 
bodemstaalname en de metingen dienen te gebeuren volgens strikte kwaliteitsnormen. Afhankelijk van 
de adviesinstanties kan een minder of meer specifiek voorschrift voor bekalking worden bekomen. De 
nodige bekalking wordt uitgedrukt in toe te dienen zuurbindende waarde (zbw), gelijk aan 
neutraliserende waarde (nw). 

Tabel 20: Omrekeningstabel voor kalk volgens zbw 

Inhoud in zbw  zbw te geven per ha volgens advies 

40 60 100 150 250 800 1000 2000 3000 4000 

 kg kalksoort te geven per ha  

8 500 750 1250 1875 3125 10000 12500 25000 37500 50000 

12 333 500 833 1250 2083 6667 8333 16667 25000 33333 

15 267 400 667 1000 1667 5333 6667 13333 20000 26667 

27 148 222 370 556 926 2963 3704 7407 11111 14815 

40 100 150 250 375 625 2000 2500 5000 7500 10000 

50 80 120 200 300 500 1600 2000 4000 6000 8000 

54 74 111 185 278 463 1481 1852 3704 5556 7407 

60 67 100 167 250 417 1333 1667 3333 5000 6667 

Rekenvoorbeeld:  
Wanneer men kalk van 54 zbw gebruikt en het bekalkingsvoorschrift is 2000 zbw per ha, dan moet de volgende hoeveelheid kalk per 
ha worden toegediend: 

3704100

54

2000
100

)/(


kalksoortgebruiktezbw

hazbwadviesbekalkings
 kg kalk/ha 
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De correctie van de bodemzuurtegraad gebeurt door rechtstreekse bekalking of door inwerken van 
producten met een zuurbindende waarde. Op basis van de zuurbindende waarde van een product of van 
een kalksoort kan men de hoeveelheid berekenen die moet worden toegediend om te voldoen aan het 
bekalkingsvoorschrift. 

Bovendien dient men te verrekenen dat een aantal minerale meststoffen zoals magnesiet, kalkstikstof of 
kalknitraat eveneens een zuurbindende waarde hebben. Andere minerale meststoffen zoals 
ammoniumhoudende meststoffen, MAP en DAP, werken eerder verzurend. Organische meststoffen en 
sommige slibs kunnen pH-verhogend werken.  

De zuurbindende waarde van de verschillende meststoffen of bodemverbeteraars kan zeer variëren 
afhankelijk van de oorsprong. De waarde wordt opgegeven door de leverancier en/of kan men kennen na 
analyse van het product.  

Tabel 21: Effecten van aanbreng organische meststoffen op de pH  

Organische meststoffen  Effect op de pH  
(0 = geen effect; + = pH verhogend effect) 

Drijfmest rundvee 0 

 kalveren 0 

 mestvarkens 0 

 zeugen 0 

 kippen + 

Vaste mest rundvee 0 

 varkens 0 

 legkippen  ++ 

 slachtkippen + 

 paarden + 

Champost  ++ 

GFT-compost  0 tot + 

Groencompost  + tot 0 

Slibs  0 tot ++ 

 
 Vermijden van afspoelings- en doorspoelingsverliezen door inzaai groenbemester 

In bodems met een lagere kationenuitwisselingscapaciteit zullen o.m. Ca2+ en K+ ionen makkelijker 
onderhevig zijn aan uitspoeling. Dit is bijzonder het geval in zandbodems, en in gevoelig mindere mate 
eveneens in zandleem, leem of kleibodems. Inzaai van groenbemester zal niet alleen stikstof vastleggen, 
doch ook andere voedingselementen. 
 

2.3.3.3.3 Kosten 

De kosten van verschillende kalksoorten verschillen in hoofdzaak naargelang de toevoeging van andere 
voedingsstoffen. Indien men enkel de eenvoudige kalksoorten beschouwt, zoals landbouwkalk, mergel, 
dolokal,…, dan kan men rekenen op een kost van € 80 à € 90 /1000 zbw. Bijkomend dient men kost van 
spreiding te rekenen op grootteorde € 50/ha. 

De kost van bekalken zal vanzelfsprekend niet enkel worden afgeschreven op het gunstige effect van 
vermijden van diepe compactie. 

 

2.3.3.4 Teeltrotatie 

Zie 2.7. 
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2.4 Inschatting van en rekening houden met de draagkracht 

2.4.1 Principe 

De inschatting van de draagkracht is vanzelfsprekend essentieel in de dagelijkse bedrijfsvoering. Op elk 
moment, doch vooral in het voorjaar en najaar, moet voldoende kunnen ingeschat worden of 
bodembewerkingen, bespuitingen of oogstwerkzaamheden kunnen doorgaan, en welke 
voorzorgsmaatregelen dienen te worden voorzien. 

Vanaf het ogenblik dat de druk van een band (of rups) op de bodem hoger is dan de tegendruk (van de 
bodem), treedt er vervorming en mogelijks verdichting op. Droge gestabiliseerde bodems hebben de 
hoogste draagkracht. Bij natte en losse bodems (los gemaakt door bodembewerking) is de kans op 
verdichting het grootste. 

Het gevaar op verdichting is zeer sterk verbonden met de eigenschappen van de bodem : 
- hoe droger, hoe kleiner het probleem; 
- hoe natter en hoe losser de grond ligt, hoe groter de kans op verdichting; 
- het klei- en humusgehalte spelen een zeer grote rol; nemen klei- en humusgehalte af, dan 

neemt de kans op verdichting toe. 

De inschatting van de draagkracht is in wezen identiek aan een inschatting van de precompressiesterkte. 
Zoals boven aangehaald is deze, samengevat, afhankelijk van de bodemtextuur, de aggregaatvorming en 
bodemstructuur, en de matrix-potentiaal of zuigspanning, en het vochtgehalte in relatie tot deze laatste. 
Een en ander kan gemeten worden, of ingeschat. 

 

2.4.2 Meten van de draagkracht 

2.4.2.1 Algemeen, momentele meting van de draagkracht 

De precompressiesterkte, de draagkracht van de bodem kan rechtstreeks gemeten worden, met de 
oedometer. Voor een meer gedetailleerde beschrijving wordt hier verwezen naar Van de Vreken et al. 
(2009). Waar deze methode thuishoort in een wetenschappelijke, experimentele omgeving, is ze 
anderzijds in een bedrijfssituatie allerminst voor de hand liggend, en nog minder met de betrekking tot de 
ondergrond. Rechtstreekse meting van de momentele draagkracht is geen realistische aanpak voor een 
operationele, dagdagelijkse toepassing in de landbouwpraktijk. Men moet immers op een gegeven 
moment en snel kunnen oordelen of al dan niet, en onder welke voorwaarden van belasting, een perceel 
kan betreden worden. Men moet m.a.w. een onmiddellijk en voldoende idee hebben van de actuele 
precompressiesterkte, en dan vooral m.b.t. de diepere bodemlaag. 

Meting van de draagkracht dient in de praktijk te steunen op meting van factoren die deze draagkracht 
bepalen, zoals bodemstructuur of –verdichting, of de matrixpotentiaal of vochtgehalte. Bij 
bodemverdichting neemt het soortelijk gewicht (schijnbare dichtheid of bulkdensiteit) en de 
indringingsweerstand toe. 

Voor deze eigenschappen bestaan meetmethodes. Ze vinden hun oorsprong eveneens in het kader van 
wetenschappelijk onderzoek of in een meer didactische omgeving. In hetgeen volgt worden een aantal 
meetmethodes met min of meer kans op operationele toepassing in de bedrijfsvoering, toegelicht. 

2.4.2.2 Tensiometer 

Zoals reeds eerder aangegeven, speelt de momentele bodemmatrixpotentiaal een centrale rol in 
draagkracht van de bodem.  
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Een merkbare indroging van de bouwvoor is reeds een signaal dat ook het vochtgehalte en de 
zuigspanning van de diepere ondergrond afneemt, doch echt zeker kan men hier niet van zijn, in het 
bijzonder in het voorjaar wanneer de vochtnalevering vanuit de ondergrond nog zeer belangrijk kan zijn. 
Wat op diepte van meer dan 30 cm-mv gebeurt is niet of niet vlot zichtbaar. Een hulpmiddel kan de 
tensiometer zijn. 

Een tensiometer bestaat uit een keramische kop die waterverzadigd wordt en een stijgbuis waardoor de 
druk in een waterkolom, in evenwicht met het water in de keramische kop, wordt doorgegeven aan een 
manometer. De keramische kop wordt op de gewenste bodemdiepte geplaatst. De zuigspanning11 die 
heerst in de bodem wordt doorgegeven aan het capillaire water in de keramische kop en aan de 
waterkolom en is afleesbaar op de manometer boven maaiveld. Het technisch haalbaar meettraject van 
een tensiometer ligt tussen 0 en 60 kPa (pF 0 en pF 2,8). Vanaf 60 à 80 kPa kan luchtintrede, zgn. 
doorslag, gebeuren in de keramische kop en moet deze terug waterverzadigd worden. 

 

Figuur 35:  Tensiometer, onderdelen 

 

Figuur 36:  Tensiometers, geplaatst in 5 herhalingen en 

op 2 verschillende dieptes, opstelling 

volgens Häusler en Salm (2001) 

Plaatsing van de keramische kop op ca. 35 cm-mv laat toe om de indroging onder de bouwvoor te volgen. 
Op basis van drempelwaarden van zuigspanning kan dan beslist worden over de betreedbaarheid. 

Uiteraard is de plaatsing van de tensiometer zeer belangrijk en zal men eerder ‘nattere’ zones in het 
perceel trachten op te volgen. Ook is te overwegen om 2 of meerdere tensiometers te plaatsen om 
belangrijke meetfouten uit te sluiten. 

Deze werkwijze wordt in onze streken niet toegepast ondanks een aantal voordelen zoals snelle aflezing 
en mogelijkheid van continue opvolging. Anderzijds is het duidelijk dat de methode zeer arbeidsintensief 
is, en in principe op meerdere percelen van een bedrijf dient te gebeuren. 

In Zwitserland bestaan op niveau van verschillende kantons meetnetten die op deze basis dagelijks 
meetwaarden op verschillende bodemtypes leveren tezamen met het recente neerslagverloop (bv. Amt 
für Landwirtschaft und Natur/ Bodenschutz/ Bern). Richtlijnen zijn dan als volgt (ref.: naturnah.ch): 

− 1 tensiometer per perceel volstaat. 
− De plaatsing vergt bijzondere zorg en dient te gebeuren volgens handleiding (met bijhorende 

boor; keramische kop op 35 cm-mv; waterverzadiging van de kop; vermijden van 
neerslaginsijpeling  langs de opstijgbuis). 

− Opvolging en beslissing is dan volgens volgend beoordelingskader: 

                                                           
11

 De bodemmatrixpotentiaal van een niet waterverzadigde bodem heeft een negatieve waarde, het is een negatieve druk. In de 
praktijk wordt deze negatieve potentiaal weergegeven als een zuigspanning met positieve waarde, bv. bij het gebruik van de 
tensiometer. 
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Tabel 22: Beoordelingskader van de zuigspanning in de bodem op 35 cm-mv 

Zuigspanning  
(1 kPa = 1 cbar) 

Beoordeling van het 
bodemvochtgehalte 

Advies 

tot 6 kPa zeer vochtig niet betreden 

6 tot 12 kPa vochtig berijden is enkel mogelijk met inachtneming van 
bijzondere voorzorgsmaatregelen (bv. dubbellucht) 

meer dan 12 kPa indrogend berijden en bewerken is mogelijk; doch indien mogelijk, 
wachten tot meer dan 15 kPa 

meer dan 15 kPa voldoende indrogend berijden en bewerken is mogelijk 

In de burgerlijke bouwkunde (bv. bij infrastructuurwerken) indien passage over en bodembewerking van 
landbouwgrond vereist is, wordt voor machines met banden de norm en methode nog gevoelig strenger 
gelegd. Berijden is slechts toegestaan wanneer de zuigspanning op 35 cm-mv hoger ligt dan 25 kPa. 
Häusler en Salm (2001) schrijven voor dat 5 tensiometers dienen geplaatst en opgevolgd te worden, 
waarbij de beslissing dient gebaseerd te worden op de mediaanwaarde. 

In bovenstaand beoordelingskader wordt geen onderscheid gemaakt naargelang de bodemtextuur. 

De eis van zuigspanningen op de diepte van 35 cm-mv hoger dan 10 kPa, kan vergen dat het 
grondwaterpeil op minstens 1 m lager ligt dan deze diepte. Het benadrukt eens te meer het belang van 
een voldoend diepe drainage en/of een bodembegroeiing die water onttrekt aan de bodem. 

Een andere benadering steunt op de meting van de zuigspanning in de bouwvoor (zie ook Figuur 31 en 
Tabel 13). Gezien de heterogeniteit in de bouwvoor zullen minstens 3 tensiometers dienen opgevolgd te 
worden. Verdergaand kan de inschatting van de mogelijke belasting dan gebeuren als volgt (Ref.: 
Merkblatt Bodenschutz bei Meliorationsprojekten/ www.baselland.ch): 

- Minstens 10 kPa zuigspanning is vereist voor berijden; 
- Gemeten zuigspanning (kPa) = gewicht machine (ton) x belasting (kg/cm2) x 1,25 

Het is ons niet bekend in welke mate het advies (Tabel 22) toepassing vindt en het gebruik van de 
tensiometer ten behoeve van de bodembescherming in de landbouw voldoend gemene praktijk is in een 
aantal regio’s in Zwitserland. De methode wordt er anderzijds wel degelijk en systematisch 
voorgeschreven en toegepast bij infrastructuurwerken bij passage over landbouw- en bosgronden. 

2.4.2.2.1 Kosten 

De kost van een tensiometer ligt tussen €30 en €50. De reële kost ligt echter vooral in de bestede tijd: het 
onderhoud, de correcte plaatsing, en vooral de dagelijkse opvolging, de aflezing van de tensiometers op 
de percelen. Anderzijds kan men betogen dat een beslissing tot berijden sowieso tijd vergt indien men de 
toestand van de percelen ter plekke wenst op te volgen. 

2.4.2.3 Ultrasone sensoren en opvolging insporing 

De insporing is een belangrijke maatstaf voor de compactie en kan gemeten worden m.b.v. ultrasone 
sensoren. De interpretatie van een meetwaarde is echter in verregaande mate afhankelijk van 
bodemkarakteristieken. Er kan geen eenvoudige beoordelingsmatrix worden voorgesteld. Er loopt wel 
onderzoek naar de mogelijkheid voor continue meting en aansturing van de bandenspanning (zie 
2.2.2.3.5). 
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2.4.2.4 Meting van de penetratieweerstand 

2.4.2.4.1 Instrumenten 

De bodemsterkte of penetratieweerstand kan gemeten worden aan de hand van een penetrometer. Een 
penetrometer is een toestel waarbij een naald of een ander object in de bodem wordt geduwd teneinde 
de weerstand te meten van de bodem bij een verticale penetratie. De indringingsweerstand kan een maat 
vormen voor het draagvermogen en de doorwortelbaarheid van de bodem (Van de Vreken et al., 2009). 

Handsondeerapparaten worden reeds lang gebruikt in de land- en tuinbouw, vooral omdat ze 
verondersteld worden de actuele druk die een wortel ondervindt bij het indringen in de bodem te 
simuleren. Deze toestellen worden vooral gebruikt omdat ze relatief eenvoudig in gebruik zijn, een 
onmiddellijk resultaat geven en de meting op zich goedkoop is. 

Een meetapparaat bestaat in essentie uit een meetlichaam, en een sondeerstang voorzien van een conus. 
Het apparaat wordt met een gelijkmatige druk op beide handgrepen, loodrecht in de grond gedrukt 
waarbij het meetlichaam continu de druk weergeeft die de conus ondervindt. Schoksgewijs drukken geeft 
te hoge waarden die niet representatief zijn voor de grond. Vele apparaten tonen eveneens de maximale 
druk die wordt ondervonden. De indringingsweerstand (kN/cm2) van de grond is dan te bepalen door de 
afleeswaarde te delen door het oppervlak van de gebruikte conus. Digitale apparaten voeren deze 
herrekening onmiddellijk uit. 

Er bestaan verschillende uitvoeringen van de penetrometer. 

                 

Figuur 37:  Penetrometers voor rechtstreekse aflezing van de penetratieweerstand (analoog of digitaal). 

Verdere ontwikkelingen van hetzelfde meetprincipe vindt men in de zogenaamde penetrograaf en de 
penetrologger. 

Een penetrograaf registreert mechanisch op een papieren fiche de ondervonden indringingsweerstand en 
dit naargelang de diepte t.o.v. maaiveld. In een bedrijfsvoering is dit instrument echter minder vlot te 
gebruiken omwille van de nodige controle op het correct functioneren van het apparaat. 

Een aanzienlijk uitbreiding van de mogelijkheden wordt geboden door een penetrologger. Deze voert een 
elektronische meting van de indringingsweerstand en van de overeenkomstige diepte uit, en is voorzien 
van een datalogger. Sommige modellen bieden eveneens de mogelijkheid om simultaan de meetlocatie 
geografisch vast te leggen (GPS-coördinaten). 

  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Penetrometer.jpg&filetimestamp=20090318170127
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Figuur 38:  Penetrograaf  

 

Figuur 39:  Penetrologger Eijkelkamp en Field Scout 

Uit onderzoek is gebleken dat de door een penetrometer gemeten weerstand tot een factor 3 hoger kan 
liggen dan de eigenlijke kracht die wortels nodig hebben om de bodem te doorwortelen (Benough en 
Mullins, 1990). Met penetrometers met roterende of geoliede conus wordt de penetratiekracht van 
wortels meer benaderd (Whalley et al., 2005), doch deze hebben duidelijk minder mogelijkheden voor 
vlotte toepassing in een bedrijfsomgeving. 

2.4.2.4.2 Meetomstandigheden en interpretatie 

De indringingsweerstand hangt rechtstreeks samen met het bodemvochtgehalte. Whalley et al. (2007) 
vonden volgende benadering: 

log10Q =   1,26   +   0,35 log10 (|ψ S|)  +  0,93ρbd    

met  Q : penetrometerweerstand (MPa)  
  ρbd : volumedichtheid (Mg m-3),  
  S :  verzadigingsgraad (actueel/verzadigd vochtgehalte)  
  ψ :  matrixpotentiaal (kPa) (geldig tussen –20kPa to –300kPa) 

Het is dan ook duidelijk dat de absolute meetwaarde met voorzichtigheid dient te worden 
geïnterpreteerd. 

Het wordt algemeen aanvaard dat wortelgroei hinder ondervindt vanaf 2,5 MPa penetrometerweerstand 
(o.m. Groenevelt et al., 2001). 

Op voorwaarde dat de bodem op veldcapaciteit is, wordt als praktische benadering of vuistregel, veelal 
naar voor geschoven dat een verdichting met een indringingsweerstand boven de 3 MPa de grens is 
waarboven beworteling moeilijk of onmogelijk is (o.m. PPO Wageningen, 2011). 

Toch is deze maximale grenswaarde gewas- en perceelsafhankelijk en vaak is een weerstand van 3 tot 4 
MPa ook nog goed doorwortelbaar. Wormgangen en andere macroporiën kunnen door de wortels 
gebruikt worden, zodat in dergelijke situaties een groeiremming van de wortels pas bij 4 tot 5 MPa 
plaatsvindt (Ide et al., 1987; van Geel et al., 2007; Coorevits, 2009; Thomas en Waligora, 2010). 
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2.4.3 Inschatting van de draagkracht 

2.4.3.1 Bodemprofielonderzoek 

De visuele inschatting van een bodemvochtgehalte dat toelaat het perceel te bewerken, of inschatten van 
de draagkracht op een eenvoudige wijze, vraagt wel behoorlijk wat expertise. 

De bodem open graven tot een diepte van meer dan 30 cm-mv kan reeds wat leren. Flink nadeel is dat dit 
regelmatig moet herhaald worden tot een goede diagnose mogelijk is en dus tot er kan beslist worden dat 
kan gereden worden. 

2.4.3.1.1 Bodemvochtgehalte en structurele sterkte: 

Verschillende auteurs geven richtlijnen om de structurele sterkte van een bodem in te schatten om te 
kunnen beslissen of berijden van de bodem al dan niet mogelijk is. 

 Een handvol grond nemen op de gewenste diepte; kan men de grond nog in de hand kneden, dan is 
de bodem te vochtig voor bewerking (Ref.: Vermeidung von Bodenverdichtungen beim Bauen; 
Umwelt in Kanton St. Gallen, CH). 

 Grond is tussen de vingers kneedbaar: bodembewerking is onmogelijk. Grond breekt en verkruimelt 
tussen de vingers: bodembewerking mogelijk (Ref. Merkblatt Bodenschutz bei Meliorationsprojekten 
unter www.baselland.ch). 

 Neem een kleine hoeveelheid grond op ongeveer 10 cm diepte. Rol de bodem tussen de handpalmen 
en probeer een worstje te maken en beoordeel als volgt (Prosensols, 2011): 
− Er kan geen worstje gevormd worden omdat de grond aan de handpalmen blijft plakken: de 

bodem is extreem vochtig en het berijden van het terrein zal zeer grote schade aan de bodem 
veroorzaken. 

− Een lang en fijn worstje kan gemakkelijk gevormd worden: de bodem is zeer vochtig en het 
berijden van het terrein met zware voertuigen zal grote schade veroorzaken aan de bodem. 

− Een worstje kan net gevormd worden maar het breekt gemakkelijk: het berijden van het terrein 
met lichtere voertuigen of voertuigen die een lichte druk uitoefenen op de bodem zal weinig 
schade veroorzaken. 

− Er kan geen worstje gevormd worden want de bodem is te hard of te kruimelig: de bodem is 
weinig gevoelig aan verdichting omdat hij droog is. 

 Deze laatste test (Prosensols, 2011) is duidelijk ontwikkeld voor texturen van zandleem tot klei, niet 
voor zand. Het USDA (1974) stelt een vergelijkbare test voor die verder voor zand specifieert: 
− Een bol van zand gevormd tussen de handen valt niet uiteen: de bodem is zeer vochtig en het 

berijden van het terrein met zware voertuigen zal grote schade veroorzaken aan de bodem. 
− Zandkorrels kleven nog aan elkaar, maar een bol zand houdt niet meer goed samen: het berijden 

van het terrein met lichtere voertuigen of voertuigen die een lichte druk uitoefenen op de bodem 
zal weinig schade veroorzaken. 

 

2.4.3.1.2 Uitgebreide visuele beoordeling 

Graven van een profielkuil en/of beoordeling van de bodemlagen geeft concrete informatie over 
bodemstructuur, beworteling vochtgehalte, draagkracht, en voorkomen van een bodemverdichting. 
Meerdere auteurs hebben concrete handleidingen uitgewerkt, bv. Thomas en Waligora (2010), Sprangers 
en Arp (1999), en, algemeen aanvaard, de Visual Assessment Guide (Shepherd et al., 2000, 2008) (Mueller 
et al.,2010). 

Gezien de eerder omstandige methode is ze niet geschikt om in een dagelijkse bedrijfsvoering plaats te 
hebben. Elementen uit de methode zijn wel relevant, zoals de inschatting van het bodemvochtgehalte of 
de droptest. 
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2.4.3.1.3 Droptest 

In de droptest (Shepherd et al., 2008) wordt een klomp grond (20 cm x 20 cm en 30 cm diep) voorzichtig 
uitgespit, en nadien verbrokkeld als volgt: men laat de klomp grond vallen in een plastiek bak vanaf 
heuphoogte (1 meter hoogte). Dit wordt uitgevoerd in 3 herhalingen. De droptest geeft een idee van de 
kwaliteit van de structuur van de bodem aan de hand van de aggregaten waaruit hij bestaat. De grootte, 
de vorm, de kleur, de porositeit van de bekomen aggregaten worden geëvalueerd, eveneens het aantal 
regenwormen, de aanwezigheid van oogstresten, het aantal en de vorm van de wortels (recht of hoekig, 
dichtheid van de wortelharen). Aggregaten met een hoekige of blokkige vorm, scherpe breukvlakken, een 
grijsblauwe kleur, weinig regenwormen, weinig afgebroken oogstresten, een oppervlakkige beworteling 
en een sterk vervormde (kromme) en atypische vorm van de wortels wijzen op verdichting van de bodem. 

Figuur 40:  Droptest 

 

 

2.4.3.2 Ervaring 

Belangrijk, doch subjectief en moeilijker te beschrijven is natuurlijk de ervaring van de bedrijfsleider. Hij 
zal rekening houden met de tijd verlopen na een neerslagperiode, ook in functie van de periode van het 
jaar, de beheersing van de mechanisatie en de kennis van het eigen materiaal, rijsnelheid, kennis van de 
percelen, zones die later indrogen, de insporing, enz… 

Toch is steeds bijzondere aandacht nodig voor de diepere bodemlagen. De toestand van de bouwlaag 
geeft immers niet steeds de draagkracht weer van de ondergrond. 
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2.4.3.3 Prikstok 
 

   

Figuur 41:  Prikstokken 

(Ref. Conseil des productions végétales du Québec, 2000; VLM in Prosensols, 2011; Michel Beken (Foto F. 
Elsen),2011) 

Men kan op een eenvoudige manier een verdichte laag en/of de draagkracht in de bodem voelen 
(Shepherd et al., 2008; Conseil des productions végétales du Québec, 2000): duw een zgn. prikstok met 
een constante snelheid in de bodem. Een prikstok kan allerhande zijn, maar is in essentie een gepunte 
staaf met een handvat. Het vormt een eenvoudige manier om de penetratieweerstand aan te voelen en 
de draagkracht van de bodem in te schatten, niet alleen m.b.t. de bouwlaag, maar eveneens m.b.t. de 
diepere bodem. De diepte waarop men een grotere weerstand voelt, wordt genoteerd. 

Een hogere weerstand op een bepaalde diepte betekent een hogere draagkracht. Zoals reeds beschreven 
kan dit wijzen op een drogere bodem en/of op een meer verdichte laag. 

De interpretatie naar draagkracht is een kwestie van ervaring. Er zijn ons geen vuistregels in dit verband 
gekend. Het bepalen van een belangrijke verdichting gebeurt bij voorkeur in de vroege lente wanneer de 
bodem doorvochtig is. 

Een verdichte laag heeft een hogere draagkracht, doch dergelijke laag kan niet het doel zijn.  

2.4.3.4 Rekening houden met de heterogeniteit op het perceel 

Het moment van bewerkingen dient vooral bepaald te worden volgens de toestand van de gevoeligste 
zones in een perceel en in mindere mate volgens de toestand van de rest van het veld. 

2.4.3.5 Rekening houden met de voorgaande bewerking 

Het is reeds benadrukt dat de bodemstructuur van de bouwlaag eveneens een zeer belangrijke factor is in 
de mate waarin compactie van de diepere bodemlagen optreedt als gevolg van berijden: hoe losser de 
bouwlaag is, hoe dieper de bodem verdicht kan worden. Vandaar ook dat een bodem na een intensieve 
bewerking vaak erg gevoelig is voor nieuwe verdichting in de diepte.  

Na verkruimelen bij klaarleggen van het zaaibed, kan eenzelfde belasting een belangrijker effect hebben 
op de verdichting van de diepere bodemlaag dan voordien (Gaponenko, 1987, in Lipiec en Simota, 1994). 

http://amicus.collectionscanada.gc.ca/aaweb-bin/aamain/rqst_sb?sessionKey=999999999_142&r=2&i=NA&l=1&v=0&lvl=1&t=Conseil+des+productions+végétales+du+Québec
http://amicus.collectionscanada.gc.ca/aaweb-bin/aamain/rqst_sb?sessionKey=999999999_142&r=2&i=NA&l=1&v=0&lvl=1&t=Conseil+des+productions+végétales+du+Québec
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2.4.4 Tijdstip van bewerking 

Indien de draagkracht van de bodem onvoldoende wordt geacht en/of andere maatregelen niet kunnen 
toegepast worden, zal in de mate van het  mogelijke de bodembewerking, bespuiting of de oogst moeten 
uitgesteld worden. Veelal is dat echter niet zonder gevolgen. 

2.4.4.1 Uitstellen van zaaien of planten 

Latere betreding of uitstel van de bodembewerking bij te hoge bodemvochtgehalte kan bodemverdichting 
voorkomen.  

Anderzijds is het vanzelfsprekend dat aan deze maatregel grenzen zijn. Alblas (2000) heeft onderzoek 
gedaan naar de kritische zaaidatum voor enkele teelten waarna de opbrengst begint af te nemen. 

Tabel 23: Zaai- of plantperiodes voor een aantal gewassen in Nederland (Alblas,2000) 

Gewas begin-
datum 

kritische zaai/plantdatum 
waarna opbrengstverlies 

kan verwacht worden 

eind-
datum 

dervingsfactor 
(% per dag 

verlating na de 
kritische datum) 

derving bij 1 week 
uitstel 

kg/ha €/ha 

Suikerbiet 25 maart 28 maart 20 mei 0.46 1739 95 

Doperwt 6 april 30 april 29 juni 1.06 394 113 

Aardappel 15 april 20 april 10 juni 0.50 1663 129 

Grove wortel 23 maart 10 april 20 juni 0.35 1590 101 

Hakselmaïs 25 april 27 april 30 mei 0.72 1890 60 

Tuinboon 15 maart 15 april 20 mei 0.67 252 87 

Zomergerst 1 februari 2 maart 10 mei 0.59 249 34 

Zomertarwe 15 
februari 

25 februari 10 mei 0.59 249 34 

Het onderzoek geldt voor Nederlandse omstandigheden, doch men kan aannemen dat voor Vlaamse 
omstandigheden de vermelde datums slechts één of enkele dagen vroeger liggen. 

Er dient benadrukt te worden dat ook te vroeg zaaien of planten tot opbrengstderving kan leiden. 

Voor een aantal hoogwaardige teelten is het duidelijk belangrijk dat de kritische datum niet wordt 
overschreden. De derving per week uitstel, wachten op gunstigere bewerkbaarheid van de bodem, is het 
laagste voor zomergranen en hakselmaïs. 

Hierbij werd echter de mogelijke opbrengstderving, als gevolg van bodemstructuurschade door 
vroegtijdig betreden van een te natte bodem, niet verrekend. 

Steeds dient vanzelfsprekend opgelet te worden dat verlating van zaai of planting niet leidt tot een 
cascade-effect waarbij vele landbouwwerkzaamheden dienen uitgesteld te worden door gebrek aan 
capaciteit of uitrusting (Clevering, 2002). 
 

2.4.4.2 Uitgestelde of geen beweiding 

De druk uitgeoefend door rundvee betekent in grootteorde 4 kg/cm² (400 kPa). Op weinig draagkrachtige 
bodems leidt vertrappeling van de bodem tot gevoelige verdichting. 

In het bedrijfsmanagement is het voor veeteelt aangewezen om op nattere weilanden de eerste snede 
niet te laten begrazen, maar wel te maaien. Dit heeft enerzijds tot gevolg dat de bodem iets later op het 
seizoen wordt betreden, voor maaien. En anderzijds zal ook de betreding, het maaien, met lagere druk op 
de bodem gebeuren t.o.v. de druk bij het vertrappelen van de zode door het vee (Proost en van 
Miltenburg, 2001).  



Praktijkonderzoek maatregelen tegen bodemverdichting 

 68 

Deze maatregel is niet evident en kan zeer ingrijpend zijn, omdat veelal juist de nattere percelen onder 
weiland worden gehouden. Het uitstellen van beweiding kan samengaan met of ertoe leiden dat het vee 
volledig op stal wordt gehouden. 

2.4.4.3 Oogstwerkzaamheden 

In de keuze van dag van oogst heeft men doorgaans slechts beperkte speling. Externe factoren, andere 
dan de draagkracht van de bodem, bepalen voor vele teelten het oogstmoment. Het betreft dan factoren 
zoals oogstrijpheid, contractvoorwaarden voor aanlevering, momentele weersomstandigheden, 
mechanisatiecapaciteit op het bedrijf of van de loonwerker, enz..  .  

 

2.4.5 Afstemming met andere maatregelen 

Zoals reeds herhaaldelijk werd aangegeven, dient de inschatting van de draagkracht in de eerste plaats 
andere maatregelen aan te sturen, in het bijzonder de aanpassing van rijsnelheid en vooral wiellasten (zie 
deel 2.2). 
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2.5 Mechanisch loswerken 

2.5.1 Principe en algemene richtlijnen 

Op basis van testen en ervaring met zaaibedbereiding kunnen volgende werkdieptes worden gedefinieerd 
(M. Huybrechts, mond.meded., 2012): met oppervlakkige grondbewerking wordt een diepte van 0-7 cm 
bedoeld; ondiepe grondbewerking gaat maximaal tot 12 à 15 cm onder de grondslag. Met diepe 
grondbewerking wordt bedoeld: de bouwvoor bewerken tot 15 à 20 cm. Wordt er gewerkt op 
bouwvoordiepte, zal er eerder sprake zijn van woelen of decompacteren. De bodem wordt dan aangepakt 
op een werkdiepte  tot circa 30 à 35 cm. Wanneer het de bedoeling is om nog dieper te gaan werken, pakt 
men de ondergrond aan. De ondergrond opentrekken op 35 à 60 cm wordt als diepwoelen beschouwd.  

Het onderzoekscentrum CRA –W te Gembloux stelt volgende indeling voor: 

 Werkdiepte Specificaties 

Directe zaai Geen bewerking Geen acties 

Minimale grondbewerking 5 – 7 cm Vermenging  is zeer oppervlakkig; 
geen omkering van lagen 

Beperkte werkdiepte 10 – 18 cm Vermenging  is oppervlakkig; 
geen omkering van de lagen 

Ploegen 28 – 30 Echte onderwerking; 
omkeren van lagen 

Pseudo-ploegen (paraplow) 28 – 30 Oppervlakkige vermenging; 
geen omkering 

Decompactie 25 – 35 Geen vermenging; 
geen onderwerking; 
geen omkering 

Diepwoelen 35- 60 cm Geen vermenging; 
geen onderwerking;  
geen omkering 

In de huidige studie wordt gefocust op ingrepen dieper dan de reguliere bodemwerking (dieper dan de 
bouwlaag), m.a.w. decompactie of diepwoelen. 
Mechanisch loswerken van een diepe bodemverdichting wordt doorgaans aanzien als een eerder 
drastische maatregel, wanneer preventieve maatregelen niet langer volstaan en wanneer diepere 
bodemverdichting tot betekenisvolle opbrengstderving leidt. 

2.5.1.1 Waarneming van een overmatige verdichting 

Zoals reeds beschreven, kan verdichting gemeten worden (zie 2.4.2.4). Het al dan niet gecompacteerd zijn 
van een bodem en de mate waarin de compactie optreedt, kan ook indirect worden afgeleid via een 
aantal typische symptomen of indicatoren waarmee compactie in het veld dikwijls gepaard gaat. 
Voorbeelden van zulke ‘compactiesymptomen’ zijn onder meer (o.m. Kok et al., 1996): 

− Het visueel tot uiting komen van rijspoorpatronen in het groeiende gewas. 
− ‘Staand water’ of overmatige erosie. Water dat langer dan 3 dagen op een vlak perceel blijft staan 

of een perceel dat in het voorjaar trager uitdroogt, wijst op verdichting in de bodem. 
− Een toename van de vereiste paardenkracht voor veldbewerkingen. Compactie gaat per definitie 

gepaard met een toename van de bodemsterkte, waardoor tractoren een grotere trekkracht 
vereisen. 

− Misvormde plantenwortels. Wortels die een gecompacteerde bodemzone aantreffen, kunnen een 
ietwat gewijzigd morfologisch uitzicht hebben. Ook een oppervlakkige beworteling, waarbij de 
wortels eerder horizontaal in plaats van verticaal groeien, duidt op compactie van de bodem. 

− Dwerggroei van het gewas. Een gewas dat achterblijft in groei of onderhevig is aan 
nutriëntenstress, kan te lijden hebben onder de gevolgen van compactie in de bodem. Wanneer 
compactie limiterend is voor de wortelgroei, kan de opname van water en nutriënten door de 
plant immers danig worden beïnvloed. Dit uit zich vaak in een verkleuring van de bladeren en in 
vroegtijdige droogtestress. Een specifiek voorbeeld is de groei van maïs in de vorm van golven. 
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Ter hoogte van de rijsporen ziet men een verminderde groei van de planten. Zo’n groeiwijze kan 
men soms ook zien in een perceel met gele mosterd. 

− Opbrengstderving. Hét ultieme symptoom van bodemcompactie is waarschijnlijk de afname in 
gewasopbrengst. 

− Stagnering van de vertering van mest en gewasresten. 
− Typische flora. Ridderzuring en weegbree wijzen op anaerobe omstandigheden. Planten zoals 

madeliefje, paardenbloem, kweekgras en haagwinde kunnen wijzen op een verdichte bodem. 

Het is belangrijk om te benadrukken dat de meeste van deze waarnemingen niet exclusief zijn toe te 
schrijven aan bodemverdichting en dat ze ook andere oorzaken kunnen hebben. 

Shepherd et al. (2000) stellen een diagnose voor op basis van waarnemingen in de maïsteelt: maïs als 
indicator dus. De essentie in deze methode is dat men aan het einde van het teeltseizoen door het gewas 
gaat, en nagaat of er zones af te bakenen zijn waar de kolven op systematische wijze onvolledig zijn 
gevuld, en waarbij deze zones afwijken van andere zones op het perceel. De waarnemingen gebeuren bij 
voorkeur na een teeltseizoen waar de planten enige droogte hebben gekend. Belangrijk is ook dat andere 
factoren kunnen uitgesloten worden zoals bemestingstoestand, ziektes,… 

2.5.1.2 Algemene richtlijnen 

Vooraleer een diepe bodembewerking wordt gepland, is het raadzaam met een aantal elementen 
rekening te houden: 

 Diepere bodembewerking geldt slechts als drastisch en laatste maatregel. 

 Belangrijk is om de diepte van de verdichting te kennen. 

 Ken ook de bodemtextuur van de ondergrond, deze kan verschillen van de bouwlaag. 

 Beoordeel tijdens de bodembewerking voortdurend of het werktuig voldoende diep gaat om de 
verdichte laag effectief te breken. 

 Afhankelijk van de situatie zal een type bodembewerking gekozen worden: ploeg met 
ondergronders, diepwoelen, of diepspitten. Ook de vorm van tand en beitels kan of zal afgestemd 
worden op de situatie (zie verder). 

 Vermijd absoluut om te werken in een te natte ondergrond. In natte ondergrond zal de bodem 
niet opbreken, doch integendeel verder verdichten in de massa, en worden de wanden van de 
sleuven die de tanden trekken, versmeerd en verdicht. 

 Te droge bodem anderzijds, vereist teveel trekkracht en laat onvoldoende breken van de bodem 
toe.  

 Rij direct na de bewerking op lage druk en alleen onder voldoende droge omstandigheden. 

 Laat de diepe bewerking bij voorkeur volgen door inzaai van een vanggewas of een diepwortelaar 
(zie 2.7). Niet alleen kan een stikstofmineralisatie, -vrijzetting, volgen na de bewerking, maar 
vooral zal dit gewas wortelen in de scheuren en barsten in de bodem en de stabilisatie van de 
nieuwe bodemstructuur op gang brengen. 

Tegenindicatie: 

Het is reeds benadrukt dat de bodemstructuur van de bouwlaag eveneens een zeer belangrijke factor is in 
de mate waarin compactie optreedt in de diepere bodemlagen als gevolg van berijden. Op voorwaarde 
dat wortelontwikkeling, gasuitwisseling en drainage niet belemmerd worden, kan een beperkte ploegzool 
een belangrijke rol vervullen bij het absorberen van compactiedrukken alvorens deze de losse ondergrond 
bereiken. Na het losmaken van diepere lagen zal men uiterst zorgzaam omgaan met berijding van het 
perceel. Zoniet bereikt men een averechts effect zoals beschreven in onderstaande proef. 

Een beperkte verdichting net onder de bouwvoor opbreken door diepwoelen kan op langere termijn een 
negatief resultaat leveren. (Huinink et al., 1984; Van Wijk en Willet, 1992). In proeven bleek de 
verdichting na een aantal jaar zelfs groter dan voor de ingreep het geval was. Bovendien bleef de 
losgemaakte grond relatief veel langer nat door verstoring van de doorgaande macroporiën en daarmee 
de natuurlijke drainage en bijgevolg verslechtering van de waterdoorlatendheid. Uit onderzoek bleek een 
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slechtere structuur bij herverdichte ploegzolen en ondergronden; veel micro- en mesoporiën ten koste 
van de hoeveelheid macroporiën (Kooistra et al., 1984). Dit doet de verzadigde doorlatendheid afnemen, 
waardoor de grond lang nat blijft en de zuurstofvoorziening van wortels daalt. 

Vernietigen van een beperkte ploegzool maakt de diepere bodemlagen alleen maar gevoeliger voor 
verdichting en structuurverlies, en het is dan ook ten stelligste aanbevolen om dergelijke ploegzool 
(gedeeltelijk) in stand te houden. Het vermelde particuliere onderzoek laat echter niet toe te 
veralgemenen, om m.a.w. voor verschillende bodems aan te geven welke beperkte ploegzool nog een 
gunstig effect heeft. 

2.5.2 Grondsoort 

Het effect van grondbewerking is verschillend naar gelang de grondsoort. Hoe zwaarder de grond, hoe 
stabieler deze bodem blijft na bewerking. De structuuropbouw ten gevolge van ingrepen, vb. barsten en 
poriën, zal bij zware grond veel langer in stand gehouden worden. 

Hoe hoger het kleigehalte, hoe moeilijker breken wordt - zeker wanneer het kalk- en 
organischestofgehalte laag zijn – en hoe beperkter ook de grenzen van bodemvochtgehalte waarbinnen 
breken mogelijk wordt. 

Hoe lichter de zandgrond, hoe eerder die weer bezakt en verdicht, zeker bij een laag OS-gehalte. Uit 
onderzoek blijkt dat bij zandgrond jaarlijks een diepe bouwvoorbewerking moet gebeuren, omdat 
zandgrond gemakkelijk terug aanzakt tenzij deze zeer humusrijk is. 

2.5.3 Werkdiepte 

Diverse metingen met  de penetrometer en ervaringen tonen aan dat de ‘ploegzool’ doorgaans gelegen is 
vanaf -30 à -35 cm-mv. Maar berijden onder natte omstandigheden of met zware wiellasten kan ook 
diepere verdichtingen nalaten. 
Het blijkt zeer moeilijk of onduidelijk om op basis van de uitgeoefende druk in te schatten tot hoe diep de 
druk wordt doorgegeven en tot welke diepte compactie te verwachten is. 

In de volgende proef (Geischeder R., 2007) werden op vier verschillende dieptes in de bodem drukmeters 
geplaatst. Er werden wiellasten toegepast van respectievelijk 5100 kg X 2; 2300 kg x 4; rupsband. De druk 
in het contactoppervlak werd berekend als respectievelijk 0,69 kg/cm²; 0,74 kg/cm² en 0,62 kg/cm². 

 

Figuur 42:  Bodemdruk i.f.v. de diepte, onder verschillende belastingen. 
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Het blijkt dat de druk per cm² in het contactvlak niet 100 % rechtlijnig reageert met de bodemdruk in de 
ondergrond. Een lage wiellast is eveneens van belang. Uit de metingen blijkt dat een rupsband  de druk 
doorgeeft tot 30 cm-mv, terwijl de wielen dit doen tot 50 cm-mv. Meerdere assen achter elkaar is maar 
nuttig op voorwaarde dat de last per wiel echt laag ligt. 

Volgens een Nederlandse studie van WUR (M. Huybrechts, mond.meded., 2012) is het nog steeds niet 
duidelijk tot welke diepte er moet opgebroken worden. Voor zware grond zijn er deskundigen die 
beweren dat er tot 10 cm onder de verdichte laag moet gewerkt worden. Hoe het moet voor lichtere 
gronden is volgens de literatuurstudie evenmin duidelijk. In het algemeen in Nederland, blijkt dat men 
alleen bij uitzondering en dan nog met goed onderzoek, niet dieper zal gaan woelen dan -40 cm. 

 

Het FAO (2003) geeft als richtlijn dat, indien de kritische diepte niet wordt overschreden, de tand best 
ingesteld wordt op een diepte van 1,5-maal de diepte van de onderzijde van de verdichte laag. Een 
verdichte laag van 30 tot 35 à 40 cm diepte vergt dus een tand die op minstens 55 cm diepte doorgehaald 
wordt.  

Indien men de oppervlakte volledig wil opbreken, dan gelden volgende vuistregels (M. Huybrechts, 
mond.meded., 2012): 

Voor brede ganzenvoeten (tot 45 cm) geldt dat de tandafstand niet groter mag zijn dan het dubbele van 
de diepte . Bv. met ganzenvoeten op 100 cm afstand wordt niet dieper gewerkt dan 50 cm. Er is immers 
de brede V-vormige grondbalk die gelicht wordt. 

Beitels zonder vleugels tillen een smallere grondbalk op. Bij smalle beitels is de afstand tussen de tanden 
even groot als de diepte. Bij bredere beitels kan de tandafstand tot de helft groter dan de diepte gekozen 
worden. Moet er 50 cm diep gewerkt worden, dan staan de tanden dus maximaal op 50 à 75 cm uit elkaar 
naargelang de beitelbreedte.  

Bovendien, hoe vochtiger de bodem bij bewerken, hoe dichter de tanden bij elkaar moeten staan omdat 
het optileffect verkleint en de versmering vergroot. 

Verder bepaalt de afstand tussen de tanden natuurlijk de mate waarin de verdichte bodemlaag al dan niet 
volledig wordt opgebroken, en deze keuze is zeer belangrijk. Deze keuze bepaalt ook met welke 
mechanisatie en drukken de jaren volgend op de diepwoeling mag gereden worden. 

 

2.5.4 Trekkrachtbehoefte en brandstofverbruik 

Algemeen blijkt het aantal onderzoeksresultaten met diepwoelers zeer beperkt te zijn. Vooral 
diepwoelers welke meer dan 40 cm in de bodem gaan werden weinig opgevolgd; waarschijnlijk omdat 
zulke diepe bewerking niet behoort tot de gangbare praktijk. 

In een vergelijkende proef (Fröba en Funk, 2005) varieerde het brandstofverbruik van de trekker bij het 
losmaken van de bodem, van 11 tot 32 liter/ha. Heel wat omstandigheden speelden hierbij een rol en 
verklaarden deze grote variatie:  

 Invloed van de voorafgaande bewerking en invloed van de rijsnelheid: 

Vaak wordt gesuggereerd dat een bodem onder NKG met minimale grondbewerking een vastere 
ondergrond krijgt in vergelijking met het klassiek ploegwerk. 

In volgende proef (Geischeder R., 2007) wordt gekeken of de manier van rijden met de tractor over een 
conventioneel veld en  een no tillage object, een verschil kan geven. 

Er wordt gewerkt met een brede 1-balkse cultivator met 4 rechte mesvormige tanden met onderaan een 
ganzenvoet van 34 cm breedte en een beitel met ondergreep. De totale breedte van de machine is 300 
cm. 
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Figuur 43:  Cultivator gebruikt in de vergelijkende proef 

Proefopzet: De tractor rijdt dwars op de langdurige objecten van ploegen en NKG. De tractor rijdt 
enerzijds tegen 4,5 km/h met een motortoerental van 1700 tpm, anderzijds rijdt de tractor aan 4,7 km/h 
maar aan 2300 tpm. 

De resultaten worden gegeven in Figuur 44:  

− De staafgrafiek toont dat er een significant verschil is tussen de voorbewerkingstechnieken. 
Directe inzaai en zaai in mulch met oppervlakkige bewerking geven een hoger brandstofverbruik. 

− Doch de manier van voorafgaande bewerking heeft slechts een kleine invloed op het 
brandstofverbruik vergeleken met de manier van rijden. De grote verschillen in brandstofverbruik 
zijn een gevolg van de snelheid van rijden. Een verschil van 7,4 l/h is aanzienlijk. 

− Uit Figuur 44 kan eveneens besloten worden dat het brandstofverbruik van diepwoelen (-40 cm) 
(‘tiefe Lockerung’) vergelijkbaar is met het verbruik bij ploegen (‘konventionell, wendend’). 

 

Figuur 44:  Brandstofverbruik in functie van rijsnelheid en type van bodembewerking 
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 Invloed van de bodemvochttoestand: 

In volgende figuren worden resultaten gegeven van een onderzoek (Raper et al., 2005) naar de 
trekkrachtbehoefte voor verschillende soorten tanden (zie Tabel 24), en dit in 2 verschillende jaren: in 
2002 was dit een droge bodem, en in 2003 een nattere bodem.  

Tabel 24: Proefopzet Effect van woelen in een zwaarleemgrond 

− Silt loam, clayey,  zwaar leem. 

− 4-jarige proef.  

− Behandelingen: Getuige (no-till); 

 Rechte woeler (KMC), beitel 44 mm breedte; 

 Zijdelings gebogen Paratill met 76 mm beitel en 126 mm tandbreedte; 

 Smalle zijdelings gebogen Terratill met 76 mm beitel en 126 mm tandbreedte; 

De behandelingen gebeurden steeds ‘in-row’, in de zaailijn (met RTK-GPS) 

− Interval woelen: jaarlijks (annual) , tweejaarlijks (biennial) of driejaarlijks (triennial) woelen. 

 
 

 

Figuur 45:  Zij- en vooraanzicht van de KMW-woeler, Paratill™ en Terratill™, toegepast in het experiment (Raper et 

al. 2005) 

 

 

                           

Figuur 46:  Trekkracht in functie van het type tand en frequentie, in 2 proefjaren, 2002 en 2003 (Raper et al. 2005) 

Het is gekend dat droge grond (in 2002) een hogere trekkracht vraagt dan een nattere bodem (in 2003). 
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In 2003 was tijdens de bewerking het gravimetrische bodemvochtgehalte circa 20%. Hierdoor was de 
bodem plastisch en kon geen werktuig zich onderscheiden. 

Een droge grond bewerken op een diepte van 40cm (diepwoelen) vraagt een trekkracht van ongeveer  40 
kN of 4000 kg. 

De rechte stekende tand trekt duidelijk lichter dan de tanden welke zijdelings gebogen zijn. Deze laatste 
moeten over een grotere breedte de bodem optillen (Herfst 2002). 

 

 Invloed van de tandvorm: 

De invloed van de tandvorm is enkel in een droge grond belangrijk, zo blijkt eveneens uit Figuur 46. 

 Samenvattend: 

Vooral rijsnelheid, tandtype en bodemvochttoestand zijn bepalend voor de nodige trekkracht en 
brandstofverbruik.  Het effect van NKG als voorbewerking is veel minder belangrijk. 

Een droge grond bewerken op een diepte van 40 cm over een werkbreedte van 3 m vraagt een trekkracht 
van ongeveer  40 kN of 4000 kg. Algemeen kan gesteld worden dat een tractor circa 60% van zijn gewicht 
kan omzetten in horizontale trekkracht. Uiteraard is dit afhankelijk van de bodemtoestand. Om een 
trekkracht van 40 kN te leveren, moet er gewerkt worden met een tractor van 7 à 8 ton eigengewicht. 

 

 

2.5.5 Frequentie en tandtype 

Er wordt beweerd dat een bodem welke eenmaal is losgetrokken, ook steeds de volgende jaren moet 
losgetrokken worden. Op basis van enkele proefresultaten wordt hier een poging tot antwoord gegeven. 

Proefopzet Effect van woelen in een leemgrond (Raper et al. 2005):  

 Resultaten: 

 

Figuur 47:  Schijnbare dichtheid in de bodem in de zaailijn, gemiddeld over 4 jaar, in functie van frequentie van 

diepwoelen 

Abstractie gemaakt van het type tand, kan men volgende aangeven: 

− Men merkt dat de jaarlijkse woelbeurt een lossere grond geeft.  
− Vanaf 30 cm-mv is er geen verschil tussen twee- of driejaarlijks diepwoelen.  
− Driejaarlijks diepwoelen geeft een lossere bodem dan de getuige.  
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Anderzijds is het effect van het tandtype weldegelijk merkbaar: 

 

Figuur 48:  In row bulkdensiteit in de bodem, voor elke behandeling (Foutbalken geven LSD(0.,1)) 

Er zijn duidelijk verschillen door de behandelingen aan te geven m.b.t. de bouwlaag, doch belangrijk is 
hetgeen kan vastgesteld worden vanaf de bodemdiepte dieper dan 25 cm-mv. Dit geeft de volgende 
resultaten: 

− De bodemverdichting onder de getuige bedraagt 1,52 kg/dm³. Dit is niet als verdicht of compact te 
benoemen. 

− De Terratill blijkt een meer verluchte bodem na te laten dan onder de getuigebehandeling, en dit 
toenemend naargelang de frequentie. Jaarlijks behandelen geeft een meer verluchte bodem. 

− Ook de Paratill kan een meer verluchte bodem realiseren, zij het in mindere mate dan de Terratill, en 
het effect van de frequentie van behandelen is niet duidelijk. 

− De rechte tand (KMC) heeft een significant verschillend effect in de jaarlijkse of driejaarlijkse 
behandeling t.o.v. getuige, doch niet in de tweejaarlijkse behandeling. Het is niet duidelijk hoe dit 
laatste te verklaren is. 

Verdergaand dan het bodemfysisch effect werden in deze 4-jarige proef ook de opbrengsten gemeten: 

 

Figuur 49: Katoenopbrengsten i.f.v. type diepwoelen en frequentie voor het jaar 2003 (Raper et al. 2005) 

Men merkt dat er slechts beperkte opbrengstverschillen werden waargenomen.  
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Bijzonder opvallend is wel dat de opbrengsten de bodemverluchting op ca. 40 cm-mv reflecteren: 

− Onder de Terratill neemt de opbrengst toe naargelang de frequentie van behandelen toeneemt 
(en hierdoor een lagere bulkdensiteit wordt gerealiseerd - zie Figuur 48, de bodem verlucht 
wordt); 

− Onder de Paratill worden hogere opbrengsten genoteerd onder de 2-jaarlijkse behandeling, dit is 
juist de behandeling met de laagste bulkdensiteit op 40 cm-mv tot gevolg; 

− En ook onder de rechte tand (KMC) worden hogere opbrengsten genoteerd enkel wanneer de 
bulkdensiteit op ca. 40 cm-mv het laagst is ( 1- en 3-jaarlijkse behandeling). 

En anderzijds blijken verschillen in verdichting van de bouwlaag als gevolg van tandtype en frequentie 
geen effect te hebben op de opbrengst. 

 Samenvattend: 

Er blijkt zeer weinig onderzoek te bestaan naar effecten van verschillende systemen, frequentie en 
bewerkingsomstandigheden op de bodemverluchting. 

Uit het weergegeven onderzoek blijkt duidelijk dat wel degelijk verschillen bestaan, en dat zowel tandtype 
als frequentie verschillende effecten hebben op de bodemfysische toestand onder de bouwlaag. Het 
effect op de plantenopbrengst is niet te achterhalen op basis van deze gegevens. Voor de meeste bodems 
zal een bewerking tot -30 cm niet jaarlijks hoeven. Voor zandgrond zal een jaarlijkse opluchting tot -25 à  
-30 cm wel te overwegen zijn.  

 

 

2.5.6 Mechanisatie 

Om zowel de primaire (natuurlijke) als secundaire (landbouwkundige ingrepen) verdichtingen op te 
heffen bestaan er drie methodes, nl: 

- ploegen of diepploegen; 

- spitmachines of diepspitters; 

- woeltanden. 

2.5.6.1 Ploegen of diepploegen 

Wanneer de structuur van de bouwlaag erg werd vernietigd t.g.v. wielsporen of verdichting, geeft 
ploegen bijna steeds een zeer goede herstelling. Hierdoor vormt het ploegen reeds vele decennia de 
hoofdgrondbewerking. Ploegwerk heeft een drietal effecten op de bodem: de bovenlaag wordt opgetild, 
wordt zijwaarts gelegd en wordt gekeerd. Hierdoor ontstaan veelvuldige breukvlakken en sterke 
verkruimeling. 

Een probleem dat zich bij ploegen stelt, is de verhoogde kans op verslemping van de toplaag. Dit heeft 
vooral drie oorzaken: 1) bij het ploegen  wordt vaak snel gereden zodat de verkruimeling te groot is, 2) 
met de zaaibedbereiding wordt in geploegd veld gemakkelijk te fijn verkruimeld, en 3) het organisch 
materiaal wordt volledig onder gewerkt. 

Bij ploegen kan ook versmering optreden wanneer bot materieel wordt gebruikt in natte 
omstandigheden. Een goede ploeg heeft een scherp ploegmes en een lange snavel, zodat het snijvlak niet 
versmeerd wordt. Versmering ter hoogte van de snavel draagt bij tot vorming van een ploegzool. 

On-land ploegen biedt mogelijkheden om verdichting  van de ondergrond te voorkomen. 

De biologische activiteit van regenwormen wordt afgeremd door de afwezigheid van bovenliggend 
organisch materiaal. Ook de mechanische weerstand tegen verslempen wordt versterkt door de 
afwezigheid van bovenliggend organisch materiaal. 
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Ploegen met ondergronders: 

De ploeg kan uitgerust worden met ondergronders aan elk ploeglichaam zodat de grond tot -30 à -35 cm 
wordt losgetrokken, dieper dus dan de bouwlaag. 

Ondergronders kunnen een mesvormige constructie hebben of een doornvorm. De mesvorm heeft een 
beter optil-effect, vergelijkbaar met een ganzenvoet. 

Figuur 50: Verschillende types van ondergronders: doornvormig (tekening) of mesvormig (foto’s) 

 

Werken met ondergronders gebeurt uiteraard best bij droge grond. 

Door te ploegen met ondergronders worden twee werkgangen gecombineerd. Immers, naast het keren 
van de bovenlaag  wordt de ondergrond losgetrokken. De woeler of ondergronder werkt volgens de 
constructie 15 à 25 cm onder de ploegdiepte. Deze tanden gaan dan tot 30 à 40 cm diep onder het 
maaiveld maar hoeven slechts een  dunnere en dus lichtere bodemlaag op te tillen. Dit komt omdat de 
ploeg de bovenlaag op hetzelfde moment heeft weggenomen. De kritische werkdiepte (toelichting zie 
verder) kan op die manier vergroot worden. 

 

 

2.5.6.2 Spitten of diepspitten 

Spitmachines kunnen als alternatief voor het ploegen ingezet worden. 

De spitmachines zijn op te delen in twee groepen: de krukas-spitmachine en de roterende spitfrees. 

 

2.5.6.2.1 Roterende spitfrees 

Door een roterende spitfrees wordt in het algemeen de bodem vermengd maar niet 100% omgekeerd. De 
bodem wordt minder verkruimeld. De tractor rijdt bovenop de bodem en moet geen trekkracht leveren, 
enkel aftakasvermogen. Daardoor zal er dus geen wielslip ontstaan. Een aantal nadelen van de ploeg 
worden opgevangen. Een voordeel van de spitmachine is eveneens de combinatiemogelijkheid met een 
opbouwzaaimachine. In één werkgang wordt de bodem los gemaakt, verkruimeld en alles ingezaaid. 
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Figuur 51: Roterende spitfrees (Imants135 SX-310). 

De roterende diepspitter in bovenstaande figuur kan tot max. 120 cm diepte werken, zal de bodem 
intensief mengen, heeft een werkbreedte van 3 m en laat een rijsnelheid toe van circa 4 à 7 km/h. 
Bovendien is een combinatie met zaaimachine mogelijk. 

De roterende spitmachine heeft als voordelen dat de werksnelheid beduidend hoger is dan een 
krukasspitmachine en dat zij onder meer daardoor kostenvriendelijker is. 

 

2.5.6.2.2 Krukasspitmachine 

De krukasspitmachine werkt met meerdere spades welke de grond echt opspitten. Dit systeem werkt 
behoorlijk in nattere omstandigheden en ook in zware grond.  

Het type Drago van Falc haalt een diepte van 50 cm-mv bij een werkbreedte van 3,1 m en vereist 
minstens 140 pk, tot 240 pk voor zwaardere gronden. 

 

Figuur 52: De krukasspitmachine van Falc. 
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Aan de Univerisität Trier, Facultät Geowissenschaften (2008 -), loopt een onderzoek naar de mate waarin 
een krukasspitmachine remediërend kan zijn. De proefomgeving betreft hier echter bosbodems. De 
constructeur van de toegepaste machine (Odenwald Werke Rittersbach GmBH) geeft aan diepe 
bodemverdichting in akkers aan te kunnen: technisch zou 70 cm-mv kunnen gehaald worden. De 
mogelijkheid bestaat om gelijktijdig te bekalken. 

   

Figuur 53: Diepwerker MM100 (Odenwald Werke Rittersbach GmBH) met mogelijkheid van bekalken. 

Voordelen: 

- De mechanisatie werkt op de aftakas zodat wielslip vrijwel wordt vermeden.  
- De bodem wordt niet gekeerd. 
- Door de lange brede tanden wordt de bodem zeer verregaand losgewerkt. 
- Door de passage op land wordt een diepe zool vermeden. 
- De mogelijkheid bestaat om te combineren met andere uitrusting (Diepere bekalking bij het type 

M100; zaaicombinatie bij Drago). 

Nadelen: 

- Dergelijke machines vragen trekkers met een hoog vermogen (minstens grootteorde 180 pk). 
- De werksnelheid is eerder laag. 
- Gezien de zeer ingrijpende werking, is slijtage aan onderdelen, tanden mogelijk hoog (mondelinge 

mededeling). 
- Omwille van bovenstaande elementen loopt de kost hoog op. 

 

2.5.6.3 Woelen en diepwoelen 

Woelers worden ingezet zowel in geploegd als in niet geploegd veld. In geploegd veld is de bovenlaag  
goed los en verlucht. Bij NKG zal de woeler (decompactor) de functie van het ploegen overnemen 
(werkdiepte tot circa – 25 à 30 cm). Indien nodig kan de woeler ingezet worden om dieper te werken dan 
de ploegdiepte. 

De decompactor zal de grond losmaken zonder deze te keren. De bodem wordt opgetild en terug 
neergelegd. Soms wordt de bodem opgetild en lichtjes zijdelings verschoven. Al deze bewegingen zijn 
erop gericht dat de bodem veel scheuren en meer poriën krijgt. 

Een woeler (decompactor) mag zeker niet altijd ingezet als diepwoeler (dieper dan 30 cm-mv).  
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1. Werking van de diepwoeler 

Bij diepwoeling worden één of meestal meerdere tanden door 
de bodem getrokken. 

Een tand is samengesteld uit een tandarm (houder) met een 
mes en met onderaan een beitel. De beitel kan zeer 
verschillende vormen en breedte hebben. Een ganzenvoet is 
een beitel met vleugelscharen. De belangrijkste krachten 
worden uitgeoefend door de beitel, en afhankelijk van de vorm 
ook door het mes. Daarom zijn beitel en mes doorgaans 
vervaardigd uit zeer harde metaallegeringen. 

 

 

 

Figuur 54: Onderdelen van een tand. 

 

 

Een tand die door de grond getrokken wordt, zal de bodem 
optillen. 

De bodem wordt door de tand in twee richtingen bewogen, enerzijds vooruit in de rijrichting, en 
anderzijds omhoog.  

Een zijlings gebogen tand, of ook Micheltand genoemd, zal de 
bodem in 3 richtingen bewegen. Zijlings gebogen tanden vergen dan 
ook meer trekkracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 55: Micheltand. 

 

 

Hoever de grond vooruit bewogen wordt, is afhankelijk van de tandvorm, de grondsoort en het 
vochtgehalte. Een sterk vooruitstekende beitelpunt zal de bodem sneller optillen. Hierbij is het 
noodzakelijk dat de afstand van schaarpunt en aandrijvend tractorwiel voldoende groot is. In het 
tegenovergestelde geval, werken het lifteffect van de schaarpunt en de compressiedruk van het wiel 
elkaar tegen zodat er veel vermogen verloren gaat.  
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De tweede beweging brengt een V-vormige grondbalk omhoog. Deze bodembeweging is essentieel om 
bodemverluchting te verkrijgen. De breedte van de V-vormige balk wordt bepaald door de breedte van de 
beitelvleugel/ganzenvoet. Hoe breder de voet, hoe breder de grondbalk. 

 

Figuur 56: De bodembeweging bij het lostrekken van de grond indien deze voldoende droog is (Spoor G., 2006) 

Indien deze bodembeweging niet gebeurt, dan komt dit omdat de grond te nat en daardoor te plastisch is. 
Daarom moet diepe grondbewerking altijd gebeuren bij voldoende droge grond. 

 

Het lifteffect: 

De bodem wordt opgetild door de beitel en vleugels en het is afhankelijk van de stand van deze of de 
bodem goed wordt opgetild dan wel dat de bodem versmeerd wordt (Figuur 57). De beitel en vleugels 
staan onder een hoek van 15° à 20° met het horizontaal vlak; deze hoek vormt samen met de lengte van 
de vleugels de lifthoogte. 

Hoe hoger deze lifthoogte, hoe sterker de grond zal scheuren en verkruimelen. 

 

Figuur 57: Het lifteffect (Spoor G., 2006) 
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2. Keuze van de tanden en van de beitel 

De opwaartse bodembeweging is essentieel om bodemverluchting te verkrijgen. Eerst wordt een beitel 
stekend door de bodem getrokken, waarna zowel de tandarm als de beitel zorgen voor de nodige lift. 
Wanneer de bodem gelift wordt, zal zand sneller en meer kruimelig los gewerkt worden dan leem of klei. 
Naargelang de grond zwaarder wordt, zullen meer grove kluiten worden losgemaakt en opgetild. Dit 
verschil beïnvloedt dan ook de keuze van tandarm en beitel. 

Naarmate de tandarm sterk gebogen is, wordt de bodem extra geleid en gelift. Een sterk gebogen 
tandarm is daarom meer geschikt in zandbodems. In leem- of kleigronden zou dergelijke tandarm in een 
droge bodem zeer grove grondkluiten naar de oppervlakte halen. De tandarm dient in deze gronden de 
bodem veel meer te breken: de tandarm zal hier best minder gebogen of minder schuin gemonteerd 
staan. 

Een rechte, verticale tandarm zal de bodemlagen nauwelijks nog mengen; vrijwel alle energie gaat naar 
het breken van de droge compacte bodem. Dit vergt iets meer trekkracht. Dikwijls wordt op dergelijke 
tandarm ook een scherper mes gemonteerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 58: Sterk stekende tanden met grote steunwielen als diepteregeling. 

 

Vooral de beitel moet scherp worden gehouden. Hij breekt de bodem. De vleugelscharen dienen enkel 
om een hogere en bredere lift teweeg te brengen. 

De breedte van de V-vormige balk die gelift wordt, hangt samen met de breedte van de beitel en 
eventueel van de beitelvleugel of ganzenvoet. Hoe breder de beitel of voet, hoe breder de grondbalk. Hoe 
hoger deze lifthoogte, hoe sterker de grond kan scheuren en verkruimelen. 

Wanneer de bodem goed droog is, zal een bredere beitel, eventueel met scharen, en een breder mes of 
tandarm een extra lifteffect hebben. Is de bodem bij de bewerking toch iets vochtiger, dan wordt best 
gekozen voor een smallere beitel. Ook een smalle tandarm zal dan minder versmering in de bodem 
teweeg brengen. 

Wanneer in niet voldoende droge omstandigheden wordt gewerkt dan geven ganzenvoeten of 
Micheltanden een hoger risico om de bodem onderaan te versmeren en verdichten dan bij ploegen met 
ondergronders. Zeker bredere ganzenvoeten laten enkel een diepere werking toe wanneer de bodem 
verregaand droog is, anders treedt versmering en verdichting in de ondergrond op. De keuze van 
tandarm, beitel en eventueel vleugelscharen bepalen dan ook verregaand het resultaat. 

Liftwerking wordt verbeterd door een voorlopende bewerking met schijf; het effect is ook mogelijk met 
een voorlopende kortere beitel. 



Praktijkonderzoek maatregelen tegen bodemverdichting 

 84 

Figuur 59: Liftwerking verbeterd door een 

voorlopende bewerking met 

schijf; ook mogelijk met kortere 

beitel 

(Cousins, soil loosener) 

 

Een zijlings gebogen tand (Micheltand) tilt de bodem iets op, de vleugel snijdt de grond los zodat de 
grondbalk tussen twee tanden gemakkelijk wordt opgetild. Hier met bijkomende zijlingse vleugel om de 
bodem over een grotere breedte te liften.  

Figuur 60:  De Micheltand, de zijlings gebogen tandarm, hier 

met bijkomende zijdelingse vleugel om de bodem 

over een grotere breedte te liften. 

 
 

 

Figuur 61:  Een gebogen tandarm 
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Figuur 62: Woeler met rechte tanden en brede vleugels 

 

 

Figuur 63: Geen verkruimelrol of pakkerwals om de opgetilde bodem even te laten stabiliseren  

 



Praktijkonderzoek maatregelen tegen bodemverdichting 

 86 

 

Figuur 64:  Diverse vormen van diepwoelers 

 

 

Figuur 65:, Sterk vooruitstekende beitel met goede ondergreep (Systeem Ancora). 

 

3. De kritische diepte 

De kritische werkdiepte is de maximale diepte waarbij de grondbalk nog volledig wordt opgetild. Gaat de 
tand dieper in de grond, dan zal de bodem onderaan plastisch vervormd worden (compactie van de 
grond) omdat deze onderaan te vochtig is. Zoals uit de onderstaande figuur blijkt, zal de opgetilde V-balk 
niet vergroten bij een grotere diepte dan de kritische diepte. 

 

 Figuur 66: Geen verder lifteffect meer, doch compactie bij bodembewerking dieper dan de kritische diepte. (Spoor 

G., 2006) 
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Deze diepte is afhankelijk van het bodemvochtgehalte, de dichtheid van de grond, de gevoeligheid van de 
grond voor dichtslempen, het gehalte aan humus en de vorm van de tand. Omdat het vochtgehalte van 
de bodem varieert volgens de diepte, kan dit maar bepaald worden door een bodemmonster op de 
maximale werkdiepte te nemen. Bv. bij het graven van een kuil kan men een bodemstaal nemen en dit 
handmatig kneden en beoordelen, ofwel kan men een laboanalyse laten uitvoeren. Daarom blijft het 
bepalen van de lifthoogte door de tandbewerking nog steeds een goed bruikbaar tool. 

Hoe kan  de kritische diepte vergroot worden ? 
Indien de kritische diepte bereikt wordt, gaat de bodem zich onderaan plastisch vervormen omdat het 
gewicht (= kracht) van de bovenliggende grondlaag groter is dan de kracht voor kneedbaarheid van de 
grond. 
Wanneer de grondlaag nu bovenaan losser gemaakt wordt, dan zal deze zich gemakkelijk laten optillen 
omdat de weerstandkracht verkleint. In de praktijk kan men dus gaan werken op twee werkdieptes. De 
ondiepe cultivatortand trekt de bovenlaag los en in een tweede werkgang gaat men op grotere diepte 
werken. Deze twee werkgangen kunnen ook gecombineerd worden op één machine. De eerste balk van 
de cultivator is dan uitgerust met kortere tanden en hier kunnen eveneens meer tanden per meter 
werkbreedte gemonteerd worden. Ter info: dit principe wordt ook toegepast bij het ploegen met 
ondergronders. 

4. Werkdiepte, tandafstand en configuratie. 

Indien de kritische diepte niet wordt overschreden, stelt men de tand best in op een diepte van 1,5-maal 
de diepte van de onderzijde van de verdichte laag. Een verdichte laag van 30 tot 35 à 40 cm diepte vergt 
dus een tand die op minstens 55 cm diepte doorgehaald wordt (FAO, 2003). 

Indien men de oppervlakte volledig wil opbreken, dan gelden volgende vuistregels: 

 Voor brede ganzenvoeten (tot 45 cm) geldt dat de tandafstand niet groter mag zijn dan het 
dubbele van de diepte . Bv. met ganzenvoeten op 100 cm afstand wordt niet dieper gewerkt dan 
50 cm. Er is immers de brede V-vormige grondbalk die gelicht wordt. 

 Beitels zonder vleugels tillen een smallere grondbalk op. Bij smalle beitels is de afstand tussen de 
tanden even groot als de diepte. Bij bredere beitels kan de tandafstand tot de helft groter dan de 
diepte gekozen worden. Moet er 50 cm diep gewerkt worden, dan staan de tanden dus maximaal 
op 50 à 75 cm uit elkaar naargelang de beitelbreedte.  

 Bovendien, hoe vochtiger de bodem bij bewerken, hoe dichter de tanden bij elkaar moeten staan 
omdat het optileffect verkleint en de versmering vergroot. 

 Verder bepaalt de afstand tussen de tanden natuurlijk de mate waarin de verdichte bodemlaag al 
dan niet volledig wordt opgebroken, en deze keuze is zeer belangrijk. Deze keuze bepaalt ook met 
welke mechanisatie en drukken de jaren volgend op de diepwoeling mag gereden worden.  

Moet alle grond worden opgetild? 

Wanneer de tanden verder uit elkaar staan of wanneer er trager wordt gereden, dan zal de bodem niet 
over de volledige breedte worden gelift. 

Een bodem die gediepwoeld en opgetild werd, kan bij behoorlijke neerslag moeilijk berijdbaar worden, 
omdat de doorgaande macroporiën en de doorlatendheid werden gebroken en de vele poriën in deze 
bodem zich volzuigen met water. Maar meer nog is ook de beperkte verdichting onder de bouwvoor 
verdwenen, en wordt de ondergrond bijzonder kwetsbaar voor nieuwe verdichting. Het herstel van de 
stabiliteit van de ondergrond en de vorming van stabiele kruimels zullen meer dan een seizoen vergen. 

Het is daarom aan te raden om de bodem niet over de volledige werkbreedte te liften: minder tanden per 
meter werkbreedte ofwel smalle tanden. Daardoor blijven smalle stroken grond met meer draagkracht 
bestaan. En de wortels zullen zich ook reeds een weg zoeken waar de ondergrond wel werd verlucht. Rijdt 
men bovendien met RTK-GPS, dan kunnen na enkele jaren die stroken worden aangepakt die eerder nog 
niet werden gediepwoeld. 
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Diepwoelen dwars op de normale werkrichting is alleen aan te raden indien de volledige oppervlakte 
wordt gediepwoeld. Zo niet kan de bodemoppervlakte in golven liggen en wordt gelijkmatig bewerken 
nadien moeilijk. Anderzijds gebeurt de diepe bewerking ook best niet volledig parallel aan de normale 
bewerkingsrichting: het is juist de verdichting onder rijsporen die moet gekruist worden. Diepwoelen in 
een richting met een hoek van 45° met de normale werkrichting is een goed compromis. 

5. Hoe vaak woelen ? 

Uit de schaarse info hierover kan afgeleid worden dat een bodem des te minder moet gewoeld worden 
naargelang de textuur fijner wordt. 
Na het losmaken van de bodem bezakt de bodem terug; dit door natuurlijke zetting of door 
grondbewerking en berijden. De natuurlijke zetting is bij zandgronden veel sterker en hierdoor moeten 
deze gronden regelmatig worden losgemaakt. 

Zware gronden worden onder natte omstandigheden gemakkelijk dichtgereden, maar de fysische werking 
van droogte (scheuren) en vorst (uitzetten) kan een zeer goed herstel geven. Bij lichte bodem met grove 
textuur zal de verdichting niet op natuurlijke manier worden rechtgezet. Daarom blijft de eerste regel nog 
altijd: preventie van verdichting. 

Op lichte bodem zal een bijna jaarlijkse diepere grondbewerking (tot –30 cm ) uitgevoerd worden in het 
voorjaar. Voor zwaardere bodems heeft dit alles minder zin en zal men zo weinig mogelijk decompacteren 
(tot -25 cm). Wil men toch diepwoelen, zal men onder droge omstandigheden werken, dus best kort na 
een graanoogst.  

6. Striptill 

Striptill is een techniek waarbij de bodem diep bewerkt wordt, door de verdichte laag, maar over een 
smalle breedte. De zaai gebeurt op gekende afstand van de strip. De wortels zoeken deze zone die over 
een grotere diepte werd verlucht. Deze techniek is nog vrij nieuw en kan succesvol worden  door inzet van 
gps/rtk-hulp. Het onderzoek moet hierover nog verder plaatsvinden. 

Figuur 67: Wortelontwikkeling in het systeem van 

striptill na zaai in de gleuf of zijdelings 

erlangs 
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2.5.7 Kosten 

1. Machine 

Diepwoeler met 4 à 6 tanden: 10.000 euro (Aankoopwaarde) 
Jaarlijkse kosten aan afschrijving, onderhoud, interest  en huisvesting: 15 %  1500 euro/jaar 
Indien jaarlijks 75 ha bewerkt wordt, komt de machineprijs op : 1500/75= 20 euro/ha 

2. Tractor 

Een tractor van 200 pk kost zonder brandstof 25 euro per h. Stel dat er 1 ha per uur bewerkt 
wordt.  
Het brandstofverbruik ligt op 30 l/h.   
Het uurloon komt op 15 euro. 

3. Totaal 

De totale kostprijs van 1 ha woelen kost dan 85 euro.   
Deze prijs is praktisch identiek aan de kosten van ploegen. 
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2.6 Regenwormactiviteit 
Volgens verschillende onderzoeken kunnen ook regenwormen van belang zijn in de preventie en 
remediëring van bodemverdichting  (o.a. Joschko et al., 1989; Oussible et al., 1992; Whalley et al., 1995): 
Dexter (1978) toonde aan dat regenwormen een bodem met een penetratieweerstand tot 3 MPa kunnen 
doorbreken. 
Vooreerst is het belangrijk een onderscheid te maken tussen anekische, endogeïsche en epigeïsche 
regenwormen (Bouché, 1977). Anekische regenwormen (ook wel diepgravers of pendelaars) graven 
verticale gangen waarin ze oppervlakkig grof organisch materiaal meetrekken. Ze zorgen via deze gangen 
voor mogelijke bewortelingsgangen en voor drainage en verluchting van de bodem. Bij de Lumbricus 
terrestris zijn gangen tot 3 m diepte mogelijk waarbij de grondwaterstand de belangrijkste limiterende 
factor is. Een andere, iets minder voorkomende soort, is de Aporrectodea longa dewelke permanente 
gangen graaft tot 40 à 60 cm. Endogeïsche regenwormen of bodemwoelers zijn vooral te vinden in de 
bovenste 40 cm van de bodem waar ze vooral horizontale gangen graven en instaan voor de vertering van 
organisch stof. Hierdoor zorgt deze soort vooral voor de verbetering van de structuur van de bodem. 
Bekende soorten zijn de Aporrectodea calliginosa en de Allolobophora chlorotica. De epigeïsche 
regenwormen of strooiselbewoners leven in de bovenste laag van de bodem (0-20 cm) en graven geen 
gangen. Ze leven van plantenresten, dierlijke excrementen en organische meststoffen en staan dus in 
voor het verteren van organisch materiaal. Een vaak voorkomende soort is de Lumbricus rubellus (van 
Eekeren et al.,2003). 
Het zijn vooral de anekische wormsoorten die belangrijk zijn in het kader van de 
bodemverdichtingsproblematiek. Zo deden Joschko et al. (1989) onderzoek naar Lumbricus terrestris in 
een gecompacteerde bodem, waarbij werd aangetoond dat deze soort in staat is om artificiële ploegzolen 
te doorboren. Dit geeft wortels de mogelijkheid via deze gangen snel in een diepere bodemlaag te 
geraken, zonder daarbij significant gehinderd te worden door de verdichte laag. Deze bevindingen 
werden ook bevestigd door Langmaack et al. (1999). In dit onderzoek wordt ook aangegeven dat 
regenwormen een positieve invloed hebben op verschillende bodemparameters (zoals dichtheid en 
organische stof), maar ook dat deze effecten snel terug verdwijnen indien de bodem opnieuw 
gecompacteerd wordt. 
Opvallend is dat er relatief weinig onderzoek is gedaan naar de remediërende werking van regenwormen 
bij bodemverdichting: onderzoeken richten zich meer op de impact van een verdichte laag op de 
regenwormpopulatie. De onderzoeken rond het remediërende effect van regenwormen zijn dan ook vaak 
al enkele decennia oud. 
Schattingen van het aantal gangen in de bodem variëren tussen 100 en 800 per m². De jaarlijkse productie 
van bovengrondse uitwerpselen en dus deels van het grondverzet, wordt geschat op vijf ton per ha in 
onze gematigde streken waar diepgravende wormen dominant zijn (Valckx et al., 2009b). 
 

 

Figuur 68: Types van regenwormen en hun typische gangenstelsel (http://www.agresearch.co.nz) 

http://www.agresearch.co.nz/
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2.6.1 Aanwezigheid stimuleren 

2.6.1.1 Bemesting 

Uit diverse proeven is gebleken dat vrijwel elke toediening van organisch materiaal leidt tot toename van 
het aantal wormen en van vooral jonge wormen (Kloen, 1988). Volgens Andersen (1983) was er een 
toename in het aantal wormen bij een gift van 50 tot 200 ton/ha mest en was er een lichte daling waar te 
nemen bij 400 ton/ha mest.  

Ook bij gebruik van kunstmeststikstof zou het aantal wormen toenemen door een versnelde afbraak van 
organisch materiaal of door een toename van gewasresten door een verhoogde gewasproductie. Kloen 
(1988) zag echter geen toename bij meer dan 100 kg N/ha. Bij meer dan 200 kg N/ha zou het aantal 
wormen zelfs afnemen. Dit werd ook bevestigd door het onderzoek van De Goede en Brussaard (2001b). 
In het onderzoek van Edwards en Lofty (1982) nam het aantal wormen bij organische stoffen meer toe 
dan bij gebruik van kunstmest en bij gebruik van vaste meststoffen meer dan bij gebruik van drijfmest. Bij 
gebruik van vaste mest werden zelfs toenames tot 184% gevonden in het aantal anekische regenwormen. 
Wat de bemestingstechniek betreft bericht de literatuur over uiteenlopende resultaten. In een onderzoek 
van Kruk (1994) op veenweidegebied werd er geen effect gevonden van mesttoedieningstechniek. De 
Goede en Brussaard (2001a) kwamen in een vergelijkende studie tot de vaststelling dat bij 
zodenbemesting significant minder strooiselbewoners voorkwamen, maar meer pendelaars in vergelijking 
met bovengronds uitrijden. Indien men hierbij in acht neemt dat ook het aantal regenwormen per m² 
beduidend hoger ligt bij bedrijven die zodenbemesting toepassen, komt men tot duidelijk meer 
pendelaars bij zodenbemesten (77 t.o.v. 19). 

Tabel 25: Regenwormaantallen en soorten in de laag 0-20 cm bij zodenbemesten en bovengronds mest 

uitrijden, in Van Eekeren et al. (2003) naar De Goede en Brussaard (2001a) 

Regenwormen Bovengronds mestrijden(5 bedrijven) Zodenbemesten (9 bedrijven) 

Totaal aantal wormen per m² 478 642 
Strooiselbewoners in % 14 5 
Bodembewoners in % 82 83 
Pendelaars in % 4 12 

In het onderzoek werd wel aangegeven dat het type onderzoek het moeilijk maakt het effect van de 
mesttoedieningstechniek te scheiden van het effect van de mesttoevoegingsmiddelen. Ook kan verwacht 
worden dat op percelen waar altijd zodenbemesting heeft plaatsgevonden, de wormenpopulatie aan de 
techniek is “aangepast”. De Goede en Brussaard (2001a) vergeleken ook de mesttoedieningstechnieken 
en toevoegmiddelen naast elkaar op hetzelfde perceel. Hierbij kwam men tot de vaststelling dat 
zodenbemesten (waarbij de mest wordt toegediend via sleufjes in de bodem) leidt tot meer voedselrijke 
omstandigheden maar dat het effect op het aantal regenwormen wisselend is. 

2.6.1.2 Bekalking 

Regenwormen reageren sterk op een verhoging van de pH door bekalking. Hierbij stijgt de activiteit van 
wormen naarmate er meer calcium in de kalkmeststof zit (van Eekeren et al., 2003). Een te hoog niveau 
van bekalking kan echter bij overmaat leiden tot afsterven van de wormen (Oogst, 2002). 

2.6.1.3 Grondbewerking 

Het geregeld ploegen van land heeft een negatief effect op het aantal regenwormen in de bodem. Het 
directe schadelijke effect van grondbewerking op regenwormen is echter meestal minder groot dan de 
negatieve impact van de bewerking op het leefmilieu van de wormen (bv. schade aan wormgangen en 
voedsel, blootstelling aan predatie) (Ehlers, 1983, 1991; Kloen, 1988). De negatieve impact van 
grondbewerking op regenwormen en vooral op regenwormgangen is kleiner bij oppervlakkige 
grondbewerking (bewerking met rotorkopeg) dan bij conventionele bodembewerking (bewerking met 
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schaarploeg). Verder blijkt ook de verhouding van verticale ten opzichte van horizontale gangen groter bij 
oppervlakkige bodembewerking. Ook blijken de regeneratieve effecten van regenwormen op 
gecompacteerde bodem groter te zijn bij conservatieve grondbewerking dan bij conventionele 
grondbewerking (Langmaack et al., 1999).  

 

Figuur 69: Aantal regenwormen per ha in functie van het beheer (Valckx et al., 2009a) 

Onder grasland kunnen de grootste populaties ontwikkelen. Maar ook akkers die regelmatig dierlijke mest 
toegediend krijgen of niet-kerend bewerkt worden, kunnen grote regenwormpopulaties in stand houden 
(Valckx et al., 2009a). 

 

2.6.1.4 Pesticiden 

De invloed van pesticiden op regenwormen is afhankelijk van verschillende elementen. Cruciaal is het 
type pesticide. Daarnaast zijn ook de mate van toediening, het type en de leeftijd van de regenworm en 
de omgevingscondities belangrijke factoren. 
Duiker en Stehouwer (2008) maakten een overzicht van de resultaten van verschillende onderzoeken 
rond het effect van pesticiden op regenwormen. In alle verzamelde onderzoeken werden gangbare 
hoeveelheden gebruikt om de invloed van de pesticiden te bepalen. Wat betreft insecticiden zijn 
organofosfatische en carbamaat-insecticiden (evenals carbamaat-fungiciden) zeer toxisch, hiervan zijn 
carbaryl en carbofuran extreem toxisch. Andere insecticiden (zoals onder andere pyrethroïde 
insecticiden) zijn weinig of niet toxisch. De meeste herbiciden en fungiciden (op carbamaten na) zijn 
weinig tot niet toxisch. Enkele herbiciden (zoals 2.5-D, pendimethalin en simazine) kunnen wel toxisch zijn 
bij hoge toedieningswaarden. Contact fumiganten van nematiciden of fungiciden zijn echter erg toxisch 
gezien ze vaak een breed palet aan biocides bevatten. Wegens beperkt gebruik werden inorganische 
chemicaliën en organochlorische pesticiden slechts beperkt getest. Inorganische chemicaliën leken niet 
erg toxisch te zijn voor regenwormen. Ze  kunnen wel toxische waarden krijgen indien de stoffen zich 
lange tijd in de bodem opbouwen. Wat betreft de organochlorische pesticiden is endosulfan matig toxisch 
en lindaan (verboden sinds 2002) waarschijnlijk reeds toxisch bij normale toediening. Een uitgebreid 
overzicht is te vinden in Bijlage 4. Toxiciteit van chemicaliën op regenwormen. 
Wat betreft de invloed van de ouderdom van de regenwormen, werd vastgesteld dat jonge regenwormen 
gevoeliger zijn dan volwassen exemplaren omdat eerstgenoemden nog trager bewegen en nog niet zo 
diep kunnen graven. Tot slot is het belangrijk te onthouden dat regenwormen het meest actief zijn in de 
lente en de herfst. Toediening van pesticiden tijdens deze periodes zal dan ook een grotere effect hebben 
op de regenwormen. 
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2.6.1.5 Andere 

Verder hebben regenwormen de voorkeur voor materiaal met een lage C/N ratio (bvb. klaver) (Ruz Jerez 
et al., 1988), en gedijen ze best bij een middelmatige bodemvochtigheid (Zisci, 1969). Ook het achterlaten 
van de verhakte plantenresten als mulch stimuleert de aanwezigheid van regenwormen: de organische 
mulch zorgt voor een matigende werking op het bodemklimaat en doet dienst als een bron van voedsel 
(Werner & Dindal, 1990; Werner, 1990). Oogstresten op het veld laten heeft nog veel meer effect op de 
ontwikkeling van de wormen dan al dan niet ploegen of dan de diepte van grondbewerken (Katsvairo et 
al., 2012). 

2.6.2 Regenwormen (her)introduceren 

Indien het aantal regenwormen te sterk is teruggedrongen om nog tot een voldoende grote populatie te 
kunnen uitgroeien door enkel hun aanwezigheid te stimuleren, kan overwogen worden om regenwormen 
te (her)introduceren. Butt (2008) vermeldt drie technieken.  

Een eerste techniek is het uitzetten van regenwormen nadat ze elders via chemische of fysische 
processen uit de grond werden geëxtraheerd. Het voordeel van deze techniek is dat men kan kiezen 
welke soorten worden uitgezet en dat men een hoge dichtheid kan uitzetten. Hierdoor kan er specifiek 
worden gekozen voor anekische wormsoorten. Er zijn echter verschillende nadelen verbonden aan deze 
techniek: tijdens het transport is er geen beschermde omgeving voor de wormen, er worden geen cocons 
overgebracht, de wormen kunnen beschadigd geraken door de extractiemethode of door het transport en 
ook het veld waar de wormen uit werden geëxtraheerd loopt schade op. Verder is de techniek vrij 
kostelijk en arbeidsintensief. 

Een tweede voorgestelde techniek is het verplaatsen van regenwormrijke plaggen. Hierdoor blijven de 
wormen wel in een beschermde omgeving en worden ook cocons verplaatst. De nadelen van deze 
techniek zijn de vaak lage densiteit aan regenwormen, de beperkte controle over soorten en aantallen en 
de beschadiging van de collectiesite. Tot slot is deze techniek vooral efficiënt voor endogeïsche en 
epigeïsche wormsoorten en worden er nauwelijks anekische wormsoorten geïntroduceerd. Werner 
(1990) stelt, gelijkaardig aan deze techniek, voor om een klein stuk land af te bakenen als 
regenwormreservoir. Op deze specifieke plek kan de bodembewerking beperkt blijven, kunnen 
bodemvocht en pH gecontroleerd worden en kan geregeld een mulch-laag aangebracht worden. Uit dit 
reservoir kunnen dan regelmatig wormen worden aangevoerd naar het veld. 

De derde techniek is de ‘Earthworm Inoculation Unit’ (EIU) techniek (Butt et al., 1995). Bij deze techniek 
worden verschillende individuele eenheden met bodem, voedsel en regenwormen geproduceerd. De 
regenwormen worden onder optimale condities bewaard zodat ze sneller reproduceren. Tot slot worden 
deze eenheden op het veld geënt. Deze techniek biedt verschillende voordelen: de wormen bevinden zich 
in een beschermde omgeving, er is een introductie van alle levensfasen van de regenwormen, controle 
over dichtheden, aantallen en soort is mogelijk en de collectiesite wordt niet beschadigd. De nadelen van 
deze techniek zijn de hoge kost en arbeidsintensiviteit. 

2.6.3 Uitvoerbaarheid 

Technisch gezien zijn de verschillende maatregelen om regenwormen te introduceren of de reeds 
bestaande populatie te vergroten allen uitvoerbaar. Praktisch gezien zijn sommige maatregelen 
makkelijker toe te passen dan anderen. Algemeen genomen zijn de maatregelen die de bestaande 
populatie aanmoedigen, gemakkelijker toe te passen dan de maatregelen ter (her)introductie van 
regenwormen. Ook de kostprijs is hoger voor de (her)introductie van de regenwormen dan voor het 
vergroten van de bestaande populatie. De maatregelen voor het vergroten van de regenwormpopulatie 
komen meestal ook overeen met algemene maatregelen voor een goed bodembeheer van het veld zelf. 
Meestal zijn dergelijke “good management” technieken reeds voldoende om het aantal regenwormen in 
de bodem te verhogen.  
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Indien dit toch niet tot de verwachte resultaten leidt, kan overwogen worden om over te gaan tot de 
(her)introductie van regenwormen. Butt (2008) geeft hierover een aantal aanbevelingen. Allereerst moet 
men zich afvragen of de (her)introductie van regenwormen absoluut noodzakelijk is. De technieken voor 
de (her)introductie zijn immers duur en arbeidsintensief. Vervolgens moet er voldoende belang worden 
gehecht aan de keuze van de regenwormsoort. In relatie tot bodemverdichting zijn anekische 
regenwormsoorten het meest aangewezen. Verder moet ook de timing van introductie goed overdacht 
worden. De wormen worden best uitgezet tijdens de lente of de herfst op een moment dat de 
bodemvochtigheid en de temperatuur optimaal zijn. Ook de keuze van de introductiemethode moet wel 
overwogen worden en dit zowel in relatie tot het vooropgestelde budget als tot de vooropgestelde 
doelen (aantal, dichtheid, type wormen, levensfase…). Tot slot moet na introductie op geregelde 
tijdstippen een controle worden uitgevoerd om na te gaan of de introductie al dan niet geslaagd is. Ook 
bij introductie zijn de eerder vermelde technieken inzake management van de aanwezige 
regenwormpopulatie onontbeerlijk voor  een blijvende aanwezigheid van een uitgebreide populatie.  

2.6.4 Conclusie 

Men moet beseffen dat regenwormen geen wonderen doen. Regenwormen kunnen in staat zijn om een 
verdichte laag te doordringen, waardoor vervolgens de gevormde macroporiën door plantenwortels 
kunnen gebruikt worden om in een diepere bodemlaag te geraken. De verdichte bodemlaag zelf wordt 
echter niet beschikbaar gemaakt. De regenwormen kunnen bijdragen tot het remediëren van verdichte 
lagen, maar zijn dus niet de ultieme oplossing. In extreme situaties kan de (her)introductie van 
regenwormen nuttig zijn.  
Algemeen kan gesteld worden dat alle technieken voor een goed bodembeheer, ook ten goede komen 
aan de aanwezige regenwormpopulatie. De uiteindelijke duurzaamheid van geboekte resultaten hangt 
samen met goed bodembeheer en preventie van verdere bodemverdichting. 
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2.7 Doorworteling 

2.7.1 Algemeen 

Bodemstructuurverbeterende teelten zijn (Zwart et al., 2011): 

- gewassen met intensieve beworteling zoals granen, grassen, andijvie 

- gewassen met penwortel, zoals bieten, luzerne 

- gewassen die het organischestofgehalte van de bodem verhogen (zie verder). 

Plantenwortels kunnen bijdragen tot decompactie van de bodem, zowel door het penetreren van de 
verdichte laag zelf als door het losmaken van de nabije bodem door fluctuaties in de worteldiameter 
(Hamza & Anderson, 2005). De mogelijkheid van plantenwortels om een verdichte laag te doorbreken, is 
echter beperkt tot een bodemsterkte van 2,5-3 MPa; bij een hogere sterkte zal de wortel niet door de 
verdichte laag geraken en afbuigen (van Schooten et al., 2006).  

In vereenvoudigde benaderingen wordt ook de schijnbare verdichting als een criterium gesteld om aan te 
geven wanneer wortelgroei kan gehinderd worden, zoals geven in onderstaande benaderingen. 

Tabel 26: Beoordelingsklassen voor schijnbare dichtheid in relatie tot beworteling (Arshad et al., 1996) 

Textuur 
Laag 

[g/cm³] 

Matig 

[g/cm³] 

Hoog 

[g/cm³] 

Zand < 1,4 1,4 – 1,6 > 1.6 

Leem en klei <1,1 1,1 – 1,5 > 1.5 

Tabel 27: De ideale schijnbare dichtheid, de schijnbare dichtheid die wortelgroei belemmert en die de wortelgroei 

inhibeert, ingedeeld volgens de Belgische bodemtextuurklassen (naar USDA, 1999; Goldsmidt et al., 2001) 

Textuur 

Ideale 

schijnbare 

dichtheid 

[g/cm³] 

Drempelwaarde waarbij 

belemmering 

wortelgroei optreedt 

[g/cm³] 

Schijnbare dichtheid waarbij 

inhibitie van wortelgroei 

optreedt 

[g/cm³] 

Zand (Z) < 1,60 1,69 > 1,8 

Lemig zand (S), licht zandleem (P) <1,40 1,63 > 1,8 

Zandleem (L), leem (A) <1,30 1,60 > 1,75 

Klei (E) <1,20 1,55 > 1,65 

Zware klei (U) <1,10 1,39 > 1,47 

Gezien de bodemsterkte bij eenzelfde schijnbare dichtheid zeer afhankelijk is van het 
bodemvochtgehalte, zijn de bodemvochtomstandigheden waaronder de gewassen worden geteeld zeer 
bepalend voor het decompacterend effect die de beworteling kan hebben. Een nateelt of een vanggewas, 
groenbedekker, wordt veelal ingezaaid op een bodem die ter hoogte van de diepere verdichte zone zeer 
droog ligt. Hoe langer een teelt of vanggewas in het volgende voorjaar op een dan doorvochtige bodem 
kan doorgroeien, hoe gunstiger het decompacterend effect is.  

Indien gewassen in staat zijn om een verdichte bodem te doorbreken, kunnen de gevormde macroporiën 
gebruikt worden door de volgende gewassen in de gewasrotatie. 

Door hetgeen volgt, worden een aantal specifieke gewassen beschreven waarvan voldoende 
wetenschappelijk is gekend dat zij door de beworteling de bodemstructuur verbeteren en/of verdichte 
lagen kunnen remediëren. In het bijzonder wordt gekeken naar de groenbedekkers. Hiervan hebben een 
aantal belangrijke effecten op de bodemstructuur.  

Gezien groenbedekkers doorgaans worden ondergewerkt in de winter of in  het voorjaar, worden geen 
kosten gemaakt voor bijkomende bemesting. Bijkomende bemesting (N, P) kan mogelijk gebeuren op de 
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stoppel, voor inzaai van de groenbedekker, en valt onder de mestwetgeving. Zoals voor alle teelten dient 
ook voor de ontwikkeling van groenbedekkers de bodem-pH te worden opgevolgd. 

Indien de gewassen wel het seizoen worden doorgehouden voor productie, zoals mogelijk bij 
winterrogge, luzerne of zonnebloem, is verdere bemesting vanzelfsprekend wel vereist. In dat geval dient 
een onderbouwd bemestingsadvies gevolgd te worden. 
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2.7.2 Luzerne (Medicago sativa) 

Luzerne is een gewas met een krachtig wortelsysteem, dat 
zeer diep kan wortelen bij meerjarige teelt (tot 4,5 m). 
Luzerne kan het hele jaar door worden verbouwd, maar heeft 
bij zaaien in het voorjaar bijmenging nodig ter onderdrukking 
van onkruid. Luzerne kan het hele jaar door kiemen en wordt 
voornamelijk gebruikt als veevoeder, het is ook weinig 
gevoelig voor ziektes. Het nadeel van Luzerne is dat het soms 
moeilijk terug te verwijderen is (Bernaerts, 2008) en dat het 
best pas na 4 tot 6 jaar terug kan gezaaid, wanneer de 
ziektedruk voldoende is afgenomen (van der Schans, 1998). 
De pH dient ook voldoende hoog te zijn (zandgrond > 5,2 ; 
kleigrond > 6,0) (van der Schans, 1998).  
Luzerne heeft een grond met goede structuur nodig. Het 
wordt ondiep gezaaid op een vlak en fijn zaaibed van half 
maart tot half augustus. De zaaihoeveelheid bedraagt 25 à 30 
kg/ha. Vanwege de vraag naar een hoge pH dient soms op 
voorhand bekalkt te worden. Wanneer luzerne het seizoen 
wordt doorgehouden en geoogst, is er een hoge fosfaat- en 
kalibehoefte, fosfaatgiften tot 80 kg/ha en gefractioneerde 
kaligiften tot 180 à 400 kg/ha. Stikstoftoediening is, gezien de 
stikstoffixerende eigenschappen van luzerne, niet nodig 
(Wellemans, 2010a). 
Luzerne kan pas gemaaid worden wanneer 5 tot 10 % in bloei 
staat. Dit om te verzekeren dat er genoeg reservevoedsel in de wortel is opgeslagen om hergroei te 
verzekeren. De opbrengst ligt in de grootteorde van 10 tot 15 ton droge stof/ha/jaar. Goede 
volggewassen zijn voederbieten, gras en maïs met gras (Wellemans, 2010a). 
De kosten bestaan uit het zaaigoed (6,76 euro/kg in 2009), meststoffen en de arbeids- en 
mechanisatiekosten (Timmer et al., 2004). 

Luzerne is weliswaar een vlinderbloemige, maar het is een slechte waard voor aaltjes. 

Een hoofdteelt van luzerne is in onze streken tot nog toe echter 
niet rendabel. Recente belangstelling voor de teelt van meer 
eiwithoudende gewassen zou ertoe kunnen bijdragen dat 
luzerne toch meer toekomst krijgt (Zwart et al., 2011). 

 

2.7.3 Rode klaver (Trifolium pratense) 

Rode klaver wordt geteeld als voedergewas en groenbemester. 
Het voordeel van rode klaver is dat het relatief snel groeit, diep 
wortelt, een hoge voedingswaarde heeft en weinig of geen 
bewerking nodig heeft na zaaiing. Rode klaver is iets minder 
gevoelig voor droogte dan raaigrassen, maar is wel 
vorstgevoelig. Het grootste probleem met de huidige rode 
klaverrassen is dat ze weinig persistent zijn, waardoor ze na 2 
tot 3 jaar uit mengsels verdwenen zijn (Timmer et al., 2004; 
Cnops & Vleugels, 2010; Wellemans, 2010b;) en dat ze een 
eerder trage begingroei kennen, wat de kans geeft aan onkruid. 
Er moet ook minstens 4 jaar zijn tussen twee teelten 
(Wellemans, 2010b). 

Figuur 70: Luzerne (Clark en Malte,1913) 

Figuur 71: Rode klaver (Sinclair, 1869) 
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Rode klaver wordt ondiep gezaaid op een vlak en fijn zaaibed aan een hoeveelheid tot 20 kg/ha met een 
kostprijs van 7,50 euro/kg (2004) (Timmer et al., 2004). Het kan van half maart tot 15 augustus gezaaid 
worden en heeft in principe geen bemesting nodig. Indien rode klaver wordt geoogst, heeft het net zoals 
luzerne, een hoge fosfaat- en kalibehoefte, waardoor fosfaatgiften tot 80 kg/ha en gefractioneerde kali 
tot 400 kg/ha nodig kunnen zijn. De opbrengst kan geschat worden op 10 à 15 ton DS/ha/jaar 
(Wellemans, 2010b).  
Rode klaver is waardplant voor gele bietencysteaaltjes en wortellesieaaltjes. Ook vrijlevende wortelaaltjes 
(Trichodoriden) kunnen op klaver flink uitbreiden. Bij problemen met aaltjes in de grond kan beter een 
andere groenbedekker gekozen worden (Elsen et al., 2013). 
 

2.7.4 Rammenas (Raphanus 
sativus/Brassica alba) 

Rammenas kent een snelle opkomst en 
bedekking waardoor onkruid weinig kans 
krijgt. Het is een snelle groeier, doch trager 
dan gele mosterd. En het gewas is minder 
vorstgevoelig dan gele mosterd (Debussche, 
2010).  

Onderzoek van Williams en Weil (2004) gaf 
aan dat soja op een verdichte bodem veel 
hogere opbrengsten gaf, indien de teelt 
werd voorafgegaan door een mengsel van 
bladrammenas en rogge. De onderzoekers 
stellen dat de hogere opbrengst werd 
veroorzaakt door de beworteling van de 
bladrammenas in de verdichte bodem: 
Nadat de rammenas wordt afgedood in het 
voorjaar vergaan de wortels snel, en de 
macro-poriën die ontstaan zijn in de 
verdichte laag laten beworteling toe van het 
volggewas. De mulch van de rogge 
daarenboven houdt de bodem vochtig 
tijdens de jeugdgroei van het volggewas. 

Rammenas slaagt er in om een diepere 
verdichte laag, zoals een ploegzool, te 
doorbreken. Rammenas doet dit beter dan 
bladkool, en veel beter dan gele mosterd of rogge (Cavanagh, 2013). 

Anderzijds verdraagt rammenas geen te natte gronden, en dit zijn in veel gevallen juist gronden met 
structuurschade (American Society of Agronomy, 2009).  

Het effect van rammenas op de bodemstructuur is vanzelfsprekend groter naarmate het gewas zich 
verder kan ontwikkelen, en het dus niet te vroeg wordt ondergewerkt. 

Bladrammenas kan tot eind augustus gezaaid worden. Zaaidichtheid is 12-25 kg/ha, de hogere dichtheid 
bij zaai eind augustus. Er wordt doorgaans gekozen voor laatbloeiende rassen om later problemen met 
opslag te vermijden. 

Evenals gele mosterd is bladrammenas een waardplant voor bietencysteaaltjes, maar tegenwoordig zijn 
vrijwel alle rassen van bladrammenas resistent tegen bietencysteaaltjes. Deze rassen maken zelfs toxines 
aan tegen bietencysteaaltjes. Bladrammenas is een minder goede waardplant voor het 

Figuur 72: Rammenas en -wortels 

(www.boerenbusiness.nl; www.dlvplant.nl) 

http://www.boerenbusiness.nl/
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maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodii). Negatief is de snelle vermeerdering van 
wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). Ook het noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla) 
kan zich enigszins doorontwikkelen in bladrammenas (Elsen et al., 2013). 
In tegenstelling tot de andere kruisbloemigen is rammenas knolvoetresistent. Het gewas kan daarom 
zonder knolvoetproblemen worden geteeld 
in een rotatie met koolsoorten. 

Bij een goed geslaagd gewas kan de 
drogestofopbrengst tot 4,5 ton per ha 
oplopen. 

De kostprijs van het zaaizaad bedraagt 
ongeveer 3,30 euro per kilogram (prijs 
2004). Daarbij komen nog de kosten voor 
de bewerkingen. 

Bij een stoppelzaai bestaat deze uit 
grondbewerking en/of zaaibedbereiding, 
het zaaien en een eventuele 
voorbewerking voor het ploegen. Meestal 
sterft het gewas af door vorst. Zelden moet 
nog geklepeld worden voor inwerken. 

2.7.5 Gele mosterd (Sinapis alba) 

Gele (of witte) mosterd wordt gekenmerkt door een 
penwortel die zich niet verdikt. Door het geringe 
aantal zijwortels is de totale wortelmassa, zeker in de 
bouwlaag, veel minder in vergelijking met grassen en 
de meeste vlinderbloemigen (Elsen et al., 2013). Het 
gewas kent een snelle beginontwikkeling; in zes weken 
tijd is de grond tot 70 cm diep doorworteld. De 
uiteindelijke bewortelingsdiepte hangt af van de 
omstandigheden, maar kan tot meer dan 1,8 m zijn 
(Clark, 2007). Het gewas stelt weinig eisen wat betreft 
bodemtype (met uitzondering van te zure gronden). 
Het is wel gevoelig voor verdichtingen in de 
ondergrond. Bodemstructuurproblemen leiden tot een 
pleksgewijze beperktere ontwikkeling. Het is in die zin 
een indicatorplant. Rammenas en bladkool hebben 
meer mogelijkheden om verdichte lagen te 
doorbreken dan gele mosterd (Cavanagh, 2013). 

Gele mosterd is niet geschikt als zomergewas gezien 
het te snel in bloei komt en niet hergroeit na maaien 
(Timmer et al., 2006). Het kan gezaaid worden vanaf 
10 augustus tot begin september. Bij zaai voor half 
augustus moet voor een laatbloeiend ras gekozen 
worden. Gele mosterd is vorstgevoelig; onderwerken 
na de winter vormt geen probleem. Op zwaardere 
gronden dient het gewas wel geklepeld of gemaaid te 
worden voor onderploegen in het najaar. 

Figuur 74: Gele mosterd 

(www.kathrynkennedywinery.com) 

Figuur 73: Rammenas in bloei (Bodemkundige Dienst van België) 
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Gele mosterd kan vrij eenvoudig worden ingebracht in de teeltrotatie. Het is nu reeds de meest gezaaide 
groenbemester in de Benelux. Voor de zaai is grondbewerking en/of zaaibedbereiding nodig. De kost van 
zaaizaad schommelt sterk naargelang het jaar (€2,90/kg in 2004; €1,50/kg in 2013) en er is zo’n 20 tot 10 
kg zaad per ha nodig, afhankelijk van zaaitijdstip en duizendkorrelgewicht (Timmer et al., 2004; Elsen et 
al., 2013). 

Gele mosterd is waardplant voor bietencysteaaltjes. Er bestaan reeds resistente rassen. Gele mosterd kan 
als waardplant dienen voor het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi). 
 

2.7.6 Bladkool (Brassica napus) 

De groenbemester bladkool is een vorm van 
winterkoolzaad dat werd geselecteerd op basis van 
snelheid van beginontwikkeling en bladproductie. De 
beworteling van de bouwvoor is niet intensief maar 
beter dan deze van bladrammenas en gele mosterd. 
Het bovengrondse deel is geschikt als veevoer 
(Timmer et al., 2004). De worteldiepte varieert van 90 
tot 190 cm, met een gemiddelde van 140 cm (Thomas, 
2003). Onderzoek wees uit dat bladkool echter meer 
last heeft van verminderde wortelgroei in 
gecompacteerde bodem dan rammenas (Raphanus 
sativus), maar het hierbij nog wel duidelijk beter doet 
dan geteste grassoorten en gele mosterd (Weil et al., 
2007; Chen & Weil, 2009; Canavangh, 2013). 

Bladkool kan van augustus tot half september gezaaid 
worden. De gemiddelde zaaihoeveelheid is 8 tot 12 kg 
per ha. Er wordt best gezaaid op rijen, maar er kan 
ook breedwerpig gezaaid en ingewerkt worden. De 
optimale zaaidiepte is 2 tot 3 
cm. Als voorbewerking dient 
10 tot 15 cm van de 
bouwvoor losgemaakt te 
worden. Alvorens te kunnen 
ploegen in de herfst moet het 
gewas geklepeld of gemaaid 
worden om het volledig 
onder te kunnen werken. Na 
de strenge winter kan er 
soms geploegd worden 
zonder voorbewerking gezien 
het gewas matig tot beperkt 
vorstgevoelig is. 

Bladkool kan op de meeste 
gronden goed verbouwd 
worden (met uitzondering 
van veengrond). Lichte 
gronden zijn geschikt indien 
er voldoende kalk en 
magnesium aanwezig is. De 
pH moet minimaal 4,5 zijn. 

Figuur 76: Bladkool (www.plant.pictures.de) 

Figuur 75: Bladkool met volledige bodembedekking (Bodemkundige Dienst van 

België) 
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Bladkool is een uitstekend gewas indien na de oogst van het cultuurgewas dierlijke mest wordt 
uitgereden. Het is namelijk in staat veel stikstof op te nemen en dit voor een groot deel de winter over te 
dragen, zodat het ter beschikking is van een volggewas. 

Verder is bladkool een goede bodembedekker, waardoor het de grond minder gevoelig maakt voor erosie 
en er een goede onkruidonderdrukking is. Onkruidbestrijding is dan ook meestal niet nodig. 

In tegenstelling tot andere soorten van de familie bestaan er voor bladkool geen resistente rassen voor 
het bietencysteaaltje. Het gebruik van deze groenbedekker is daarom eerder beperkt (Elsen et al., 2013). 

De teelt kan goedkoper zijn dan deze van bladrammenas of gele mosterd gezien de kost van het zaaizaad 
(€ 3 euro per kg, prijs 2004) en er maar 8-12 kg per ha nodig is. De opbrengst kan geschat worden op 3,5 
tot 4 ton DS/ha/jaar (Timmer et al., 2004). Omdat bladkool een eiwitrijk en snelgroeiend gewas is, kan er 
bij een vroege zaai een snede geoogst worden. Er bestaan weliswaar rasverschillen in voederwaarde 
(Elsen et al., 2013). 

2.7.7 Winterrogge/snijrogge/bladrogge (Secale cereale) 

Winterrogge kan dienst doen als groenbemester, voedergewas en bodembedekker en is in staat 
gecompacteerde bodemlagen te penetreren (Timmer et al., 2004; INTERREG, 2010). Zo wordt in de studie 
van Weil et al. (2007) aangegeven dat maïs gemiddeld dubbel zoveel wortels onder de gecompacteerde 
laag had daar waar de teelt werd voorafgegaan door winterrogge in vergelijking met waar er geen 
wintergewas aanwezig was. Maar maïs doet het hierbij wel minder goed dan wanneer de teelt vooraf 
gegaan wordt door rammenas (10 keer zoveel wortels). Voor de teelt van sojabonen werd geen verschil 
gevonden tussen de teelt al dan niet vooraf te laten gaan door rogge. Uit het onderzoek van Williams & 
Weil (2004) blijkt dat vooral een mix van rogge en rammenas leidt tot goede resultaten (zie: Rammenas). 

Rogge kan worden ingezaaid van augustus tot oktober, 
waardoor het kan volgen op een gewas dat pas laat 
geoogst wordt. De zaaidichtheid bedraagt 75 à 100 kg per 
hectare bij een vroege zaai in augustus – september. Bij 
zaai in oktober wordt best een zaaidichtheid van 150 kg per 
hectare gehanteerd om nog voldoende bodembedekking te 
verkrijgen gedurende de winter (0,45 euro per kg in 2004). 

Zaaidiepte: 2 à 3 cm. Een lichte zaaibedbereiding is 
voldoende (Timmer et al, 2004). Winterrogge is niet 
vorstgevoelig en onkruid vormt meestal weinig problemen 
(INTERREG, 2010). Muur kan zich soms dermate sterk 
ontwikkelen dat bestrijding toch nodig blijkt (Timmer et al, 
2004).  

Voor veel soorten aaltjes geldt dat rogge ze goed kan 
vermeerderen. Met name het maïswortelknobbelaaltje 
Meloidogyne chitwoodi, het wortellesieaaltje Pratylenchus 
penetrans en vrijlevende wortelaaltjes (Trichodoriden) 
vermeerderen zich matig tot sterk. Ook stengelaaltjes 
kunnen zich vermeerderen.  Rogge is daarom net als 
raaigras vanuit aaltjesoogpunt geen goede groenbedekker 
(Elsen et al., 2013). 

Na de winter is een snelle onderwerking nodig vermits het 
gewas veel vocht onttrekt aan de bodem en snel 
doorschiet (INTERREG, 2010). 

De opbrengst wordt geschat op 1,6 ton DS per ha bij oogst 
voor de winter en 4,5 ton DS per ha bij een voorjaarsoogst (Timmer et al., 2004). 

Figuur 77: Winterrogge 

(www.plantsystematics.org) 
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2.7.8 Zonnebloem (Helianthus annuus) 

Door hun efficiënt wortelsysteem zijn 
zonnebloemen in staat gecompacteerde 
bodems te doorbreken en zijn ze relatief 
minder gevoelig voor droogte. 
Zonnebloemen groeien snel waardoor 
onkruid weinig kans maakt. Verder 
worden ook stoffen afgescheiden die de 
groei van onkruid en gras onderdrukken. 
Zonnebloemen zijn wel matig gevoelig 
voor vorst (INTERREG, 2010).  

Ze worden gezaaid in april-mei in een fijn 
zaaibed met een zaaidichtheid van 75 
kg/ha. De prijs van het zaaizaad bedroeg 
9,12 euro/kg in 2010 (INTERREG, 2010). 
Voor de bemesting moet, naar gelang 

grondsoort en klimaat, gerekend worden 
op 40 tot 180 kg N per ha (van der Voort 
et al., 2008). De drogestofopbrengst 
wordt geschat op 5 ton DS/ha (INTERREG, 2010). 

Zonnebloem als hoofdteelt is in onze streken doorgaans niet rendabel. Vraag is evenwel of de teelt wel 
concurrentieel met gebruikelijke rotatieteelten kan worden op percelen met sterk verdichte 
ondergronden. 

 

2.7.9 Veldboon (Vicia faba) 

Veldboon is een stikstoffixerend gewas dat als 
groenbedekker zowel op zichzelf als in combinatie met 
andere gewassen ingezaaid kan worden. Door zijn grote 
diepe penwortel zou hij geschikt zijn om door 
gecompacteerde lagen te breken (Lecat, 2005). De 
maximale bewortelingsdiepte is zo’n 80 cm (Manschadi et 
al., 1998). De veldboon kent een vroege en snelle groei en 
heeft een grote waterbehoefte. Het kan om de 4 à 5 jaar 
worden geteeld. Biologisch zaaizaad kost 0,71 euro/kg 
(Lecat, 2005). 

Het wordt best ingezaaid op 3 à 6 cm diep in een goed 
geprepareerd zaaibed. 

De veldboon kan op verschillende momenten worden 
ingezaaid. 

Zaaien tussen half februari en eind maart zorgt voor minder 
risico op watertekort en insectenplagen. Volgens 
deelnemers aan een praktijknetwerk  (So ja..? (W)eiwit!) 
van Wageningen UR is 130 à 135 kg/ha reeds voldoende 
(van Leijsen, 2011). Een latere zaai zal lagere opbrengsten 
leveren; bij een vroege zaai dient ongeveer 10% extra 
ingezaaid te worden.  

Figuur 78: Zonnebloem (eu.art.com) 

Figuur 79: Veldboon (Thomé, 1905) 
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Wintervariëteiten zijn afhankelijk van het ras matig tot beperkt vorstgevoelig. Zaai is best tussen half 
oktober en half november. Winterveldbonen worden doorgaans aan 70 zaden/m² gezaaid. Naargelang 
het ras komt dit overeen met ongeveer 100 kg/ha zaaizaad. De grondbedekking en de groei voor de 
winter is beperkt. In het voorjaar kunnen ze fors uitgroeien. In dat geval moet geklepeld worden voor 
inwerken. 

De uiteindelijke opbrengst wordt geschat op 3,5 tot 5 ton/ha (Lecat, 2005). 

Een nadeel van veldboon is de slechte onkruidonderdrukking, waardoor het beter in een mengsel met een 
ander gewas gezaaid wordt (Prins, 2006). Veldboon is ook waardplant voor het geel bietencysteaaltje 
(Irs.nel, 2013). 

 

2.7.10 Facelia (Phacelia tanacetifolia) 

Facelia is een (na een wat trage start) snel groeiende plant 
met snelle bodembedekking op vrijwel alle grondsoorten 
(uitgezonderd zware klei). De plant is niet vorstbestendig. 
Facelia heeft een penwortel; de beworteling dringt door tot 
75 cm diepte, maar de belangrijkste wortelmassa blijft in de 
bouwvoor. (Timmer et al, 2004). Er wordt melding gemaakt 
van een gemiddelde bewortelingsdiepte van 25 cm (USDA, 
2011). De plant is gevoelig voor een slechte bodemstructuur.  

Facelia kan gezaaid worden van april tot half augustus, maar 
er wordt aangeraden tussen 15 juli en eind augustus te 
zaaien, zodat het gewas niet tot bloei komt en er geen 
zaadopslag plaatsvindt (Pannecoucque et al., 2009). De 
zaaidichtheid varieert van 8 tot 12 kg/ha en mag niet te diep 
gezaaid worden (1 tot 2 cm), maar moet wel goed bedekt 
zijn. Verder heeft het gewas een fijnkruimelig zaaibed nodig; 
zaaibedbereiding is dan ook nodig. Aandrukrollen op de 
zaaimachine worden aanbevolen. Voor het onderploegen is 
ook nog enige voorbewerking 
nodig.  

Indien bij een zeer zachte winter 
het gewas niet afsterft, is het 
aangeraden te maaien om te 
beletten dat de plant zaad vormt.  

Op percelen waar Trichodoriden 
(vrijlevend aaltjes) voorkomen 
met tabaksratelvirus moet facelia 
sterk worden afgeraden. Het 
gewas is een sterke 
vermeerderaar van het virus. 
Verder is facelia één van de 
sterkste vermeerderaars van het 
wortellesieaaltje Pratylenchus 
penetrans. Gunstige eigenschap 
is de slechte vermeerdering van 
Meloidogyne fallax (Timmer et 
al., 2004). Figuur 80: Facelia en bloeiwijze (Bodemkundige Dienst van België) 
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De kost van zaaizaad is gevoelig toegenomen: €5,80/kg in 2004 tot nagenoeg €9/kg in 2013. De 
drogestofopbrengst van facelia is vrij laag met een gemiddelde van 3 ton DS/ha/jaar. Gezien facelia erg 
interessant is voor de honingproductie bij bijen, zijn imkers wel vaak bereid een kleine vergoeding te 
geven om tijdelijk bijen in het gewas te plaatsen (Timmer et al., 2004). 

 

2.7.11 Andere gewassen 

Wellicht hebben nog andere gewassen (bv. riet of roodzwenkgras) effecten op het opheffen van 
bodemverdichting. Er blijkt echter nauwelijks of geen wetenschappelijk onderzoek of gedegen ervaring 
beschreven te zijn specifiek in verband met het remediërend effect van de wortelontwikkeling van deze 
gewassen op de bodemverdichting. 

Anderzijds werd wel het effect van bodemverdichting op het rendement, de groeihoogte, de worteldiepte 
en – dikte, enz. van bepaalde gewassen onderzocht, doch dit is niet de materie van de huidige opdracht. 
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2.7.12 Overzicht 
 

Tabel 28: Overzichtstabel besproken gewassen 

 
Eigenschappen Kost Opbrengst Opmerkingen 

 
Type 

wortels 

Maximum 
bewortelings-

diepte (cm) 

Vorst-
gevoe-

lig 
Onkruid 

Zaai-
periode 

Zaaidicht
-heid 

 (kg/ha) 

Kostprijs 
zaad 

 (€/kg) 

Bemesting  
N  

(kg N/ha) 

Bemesting 
K  

(kg/ha) 

Bemesting 
P 

(kg/ha) 

Drogestof-
opbrengst 

(DS/ha/jaar) 
 

Luzerne Penwortel 450 nee 
bij zaaien 
in lente 

hele jaar 25-30 6,37** nee 180-400 tot 80 10-15 
hoge pH 
nodig 

Rode klaver Penwortel 120 ja ja 
15 maa - 15 

aug 
10-20 7,50* nee tot 400 tot 80 10-15 

weinig 
bewerking 
nodig 

Rammenas Penwortel 50 ja nee tot 1 sep 12-25 3,30* 40-80 - - 4,5 
 
 

Gele 
mosterd 

Penwortel 180 ja nee 
10 aug - 1 

sep 
10-25 2,90* 30-50 - - 4,5 

 
 

Bladkool Penwortel 190 matig nee 
1 aug – 15 

sep 
8-12 3* 50-80 - - 3,5-4 

voldoende 
kalk en 
magnesium 

Winterrogge 
Fijndradige 

wortels 
160 nee nee 

1 aug - 31 
okt 

130-300 0,45* 120-180 120 70 1,6-4,5 

slechts 
beperkte 
zaaibed-
bereiding 

Zonnebloem Penwortel 120 matig nee 
1 apr -  31 

mei 
75 9,12*** 40-180 - - 5 

  
 

Veldboon Penwortel 80 
beperkt 

tot 
matig 

ja 

15okt– 
15nov, of  

15feb–
31maa 

180-300 0,71* nee 60 180 3,5-5 
  
 

Facelia Penwortel 75 ja nee 
1 apr -  15 

aug 
 8 -12 5,80* 40-60 80 40 3 

  
 

*: Prijs 2004, **: Prijs 2009, ***: Prijs 2010 
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2.7.13 Conclusie 

Voor het inzetten van plantenwortels om een verdichte laag te doorbreken dient men te kiezen voor 
diepwortelende gewassen die zelf niet gevoelig zijn voor bodemcompactie. Verder gaat de voorkeur uit 
naar gewassen die niet in natte condities moeten geoogst worden (Chamen et al., 1995). Ook hier geldt 
dat moet gewaakt worden dat deze macroporiën tijdens een volgende bodembewerkingsfase niet 
opnieuw worden afgesloten (Hamza & Anderson, 2005; Unger & Kaspar, 1994). 
De voorkeur kan verder ook uitgaan naar gewassen die bijkomende gunstige eigenschappen hebben, 
zoals groenbedekkers en groenbemesters. 
De uiteindelijke keuze van het gewas is ook sterk afhankelijk van het moment van oogsten van 
voorgaande en inzaaien van volgende teelten. 
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3 Toepassing van technieken voor preventie en 
remediëring van bodemverdichting op proefvelden 

3.1 Inleiding 
Voor het toepassen van technieken voor preventie en remediëren zullen dezelfde praktijkvelden gebruikt 
worden. Aangezien in Vlaanderen reeds in het merendeel van de landbouwbodems een zekere 
verdichting voorkomt, is het niet wenselijk om op niet verdichte landbouwpercelen conventionele 
technieken naast preventieve technieken toe te passen. Immers, hierdoor vergroot het risico op 
bodemverdichting op deze percelen in de zones waar de conventionele technieken zullen worden 
toegepast. Om deze reden opteert het projectteam om niet expliciet op zoek te gaan naar percelen 
zonder enige vorm van bodemverdichting.  

Er is geopteerd om 3 praktijkvelden te selecteren met 3 verschillende texturen, nl. zand, zandleem en 
leem.  

De praktijkvelden die geselecteerd worden voldoen in de mate van het mogelijke aan de volgende 
vereisten: bij voorkeur vochtige percelen (omwille van een hogere compactie-gevoeligheid), percelen die 
geschikt zijn voor het gebruik van de vereiste machines en waar de landbouwer bereid is om andere 
machines in te schakelen bij de verschillende veldbewerkingen. Bijkomende criteria: bereikbaarheid, 
teeltrotatie volgens de landbouwstreek, interesse van de bedrijfsleider. 

In overleg met een aantal betrokkenen (Gert Van de Ven, Hooibeekhoeve; Dieter Caufman, PIBO; de 
medewerkers van de KHK) werd gezocht naar bedrijven en percelen die aan deze criteria maximaal 
voldoen. Een 14-tal bedrijven werden voorgesteld en/of gecontacteerd in dit verband. 

3.1.1 Concept van proefopzet 

In het oorspronkelijke concept werd gefocust op toe te passen preventieve / conventionele technieken:  

 Mestinjectie met lage / hoge bandenspanning (voorjaar 2012 - 2013) 

 Bodembewerking: niet-kerend / kerend (voorjaar 2012-2013) 

 Oogst (najaar 2012-2013):  

o maïs dorsen met rupsbanden / met gewone banden bij gangbare druk 

o aardappelen of bieten rooien met rupsbanden / met gewone banden bij gangbare druk 

Er wordt dus gemikt op een teeltrotatie van wintergraan gevolgd door groenbemester in jaar 
1, suikerbieten of aardappelen in jaar 2 en korrelmaïs in jaar 3. 

Het algemeen proefplan, zoals opgenomen in het onderzoeksvoorstel, wordt hieronder weergegeven.  

Wat de preventieve / conventionele technieken betreft, is het zeer belangrijk dat deze op dezelfde dag 
worden toegepast. Om zoveel mogelijk informatie uit de proefvelden te halen, zullen bovenstaande 
methodes al of niet gecombineerd toegepast worden.  

Teneinde ook een meer drastische behandeling met verwachte verdergaande effecten op de 
teeltopbrengsten op te nemen, werd bij de aanvang van het onderzoek (Startoverleg Stuurgroep, 3 maart 
2011) voorgesteld om ook diepwoeling als behandeling mee op te nemen in de proef, en minder belang 
te hechten aan een behandeling met passage enkel op land, zoals mestspreiding. 

Het proefplan moet daarenboven steeds aangepast worden aan de specifieke perceelsinformatie van elk 
praktijkveld en de bedrijfsmogelijkheden. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden en in overleg met 
de bedrijfsleider zal op deze basis een proeflay-out worden uitgewerkt. 
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Figuur 81: Algemeen proefplan volgens het initiële onderzoeksvoorstel (8 plots per blok) 

3.1.2 Metingen en waarnemingen 
 

12 parameters of karakteristieken werden bepaald of opgevolgd in de proeven: 

3.1.2.1 Bodemprofiel 

Profielbeschrijvingen van de bodems van de proefvlakken werden opgemaakt op basis van boringen met 
een Edelmanboor met diameter 10 cm, en dit op 2 of 3 plaatsen per proefveld. Vanzelfsprekend heeft dit 
zijn beperkingen in de mogelijkheden voor waarneming, waarvoor dan ook enig voorbehoud geldt :  m.n.  
m.b.t. de structuur, waarneming van eluviatie en vorming van B2t-horizont, en nauwkeurigheid in de 
diepte. Niettemin leveren deze waarnemingen een redelijk beeld van de bodems waarop de proeven 
werden aangelegd. 

In een latere fase werd op elk proefveld een profielkuil gegraven om de effecten van diepwoeling op te 
volgen. 

3.1.2.2 Monitoring bij de behandelingen 

Tractor, mechanisatie, bandenkarakteristieken, werkdiepte werden genoteerd of opgevolgd. 

3.1.2.3 Bodemvruchtbaarheid 

De bodemvruchtbaarheid werd aangestuurd op basis van de Standaardbodemvruchtbaarheidsbepaling en 
jaarlijks N-bodemanalyses, gebeurlijk drijfmestanalyse en bemestingsadvisering. 

Eveneens is hierdoor het koolstofgehalte van de bouwlaag gekend. 

3.1.2.4 Bodemvochtgehalte 

Het bodemvochtgehalte geeft momentele omstandigheden weer en werd meermaals per seizoen 
gemeten, in principe op het ogenblik van een behandeling. Deze parameter werd in elk geval gemeten 
tijdens de meting van de indringingsweerstand. 

Totaal: 54 m

Mestinjectie laag

Mestinjectie normaal

Mestinjectie laag

Mestinjectie normaal

2 3 6 7 Mestinjectie laag

1 4 5 8 Mestinjectie normaal 9 m

dorsen
normale b. rupsen normale b. rupsen normale b. rupsen normale b. rupsen

(Sproeisporen op 24m)

12 m Totaal: 96 m

PloegenNiet-kerende grondbewerkingPloegen
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Ofwel werden mengmonsters genomen over een bepaalde zone en diepte, ofwel werd het  
bodemvochtgehalte bepaald op de Kopeckyringen waarop eveneens de schijnbare dichtheid wordt 
bepaald. 

Ingeval mengmonsters werden genomen, werden bodemstalen genomen met een gutsboor, van de 
bodemlaag 0-30 cm en van de bodemlaag 30-45 cm, voor de bepaling van het gravimetrische 
bodemvochtgehalte. Deze dieptes werden gekozen in functie van de te bestuderen effecten. 

3.1.2.5  Vochtretentiekarakteristiek 

De vochtretentiekarakteristiek werd bepaald op ongestoorde monsters (Kopeckyringen) genomen 

 op een diepte van 15-20 cm-mv (bouwlaag) in 5 herhalingen, en 

 op een diepte 32 à 33 tot 37 à 38 cm-mv, en dit op 4 uiteenliggende experimentele plots in 4 
herhalingen. 

De bepaling van deze karakteristiek is van belang in het licht van de volgende waarnemingen: 

 enerzijds kan op deze basis de vochtspanning in de bodem worden bepaald op het ogenblik van 
de behandelingen; 

 anderzijds kan hierdoor in combinatie met andere parameters een benadering gegeven worden 
van de precompressiesterkte op deze dieptes op het ogenblik van de behandelingen, op basis van 
de PTF van Lebert en Horn (1991) (in Van De Vreken. et al., 2009). 

De karakteristiek wordt bepaald op basis van het vochtgehalte bij discrete punten pF 0, 1,8, 2,5, 3,3 en 
4,2, en dit volgens de vergelijking van van Genuchten (1980). 

    
met   θ(h): vochtgehalte bij matrixpotentiaal (druk) h (m³/m³) 

θs:  vochtgehalte bij verzadiging (m³/m³) 
θr:  residueel vochtgehalte (bij verwelkingspunt) (m³/m³) 
α, n en m:  vormfactoren. 

De vormfactoren worden empirisch bepaald zodat de retentiecurve de meetwaarden maximaal benadert. 

Mualem (1976) stelde een vereenvoudiging voor waarbij m gelijk gesteld wordt aan (1 – 1/n), doch 
verregaande fitting van een model van retentiecurve op de gemeten waarden is niet steeds succesvol. 

Een voorlopige fitting van de meetwaarden op bovenstaande curve werd in dit geval uitgevoerd tussen pF 
1,8 en pF 2,5 gezien binnen deze vork en rond deze waarden de compactiegevoeligheid van de bodems 
het hoogste is. De meetresultaten en afgeleide vochtretentiekarakteristieken zijn gegeven in de bijlagen 6 
tot 8. 

3.1.2.6 Schijnbare dichtheid 

Op enkele tijdstippen werden ongestoorde stalen (Kopeckyring) genomen, waarop de schijnbare 
dichtheid werd bepaald in de bouwlaag tussen 15 en 20 cm-mv en in de dieperliggende bodemlaag tussen 
35 en 40 cm-mv. 

In een eerste campagne werd een reeks bodemmonsters genomen tegelijkertijd en vrijwel op dezelfde 
plaats waar eveneens een penetrografie werd uitgevoerd. 

Gezien geen zinnige correlatie kon worden gevonden tussen dichtheid en indringingsweerstand op 
dezelfde diepte, werd in de volgende reeksen staalnames geen gelijktijdigheid meer gevolgd. 

De volgende campagne werd uitgevoerd tijdens de winter 2013. Op basis van de resultaten kan men 
echter vermoeden dat compactie tijdens de staalname is opgetreden. 

Rekening houdend met de resultaten van de penetrografie werd besloten om op het proefveld te Velm 
een 3de staalnameprogramma uit te voeren in de zomer, tijdens zeer droge bodemvochtomstandigheden. 
Bovendien werd hierbij de diepere bemonstering (op 35 cm-mv) niet meer geboord met Edelmanboor 
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voor de ongestoorde staalname. Er werd met de spade een vlak vrijgemaakt op de gewenste diepte 
waarop de ongestoorde staalname kon uitgevoerd worden en de indringing  van de Kopeckyring visueel 
zeer goed kan gevolgd worden. Deze werkmethode, uitgevoerd in een droge bodem, is bijzonder 
arbeidsintensief, doch sluit verdichting bij de staalname vrijwel uit. 

3.1.2.7 Granulometrie en koolstofgehalte 

De granulometrie werd bepaald van de bouwlaag (Ap), en van de hieronder liggende laag, in de omgeving 
van de plaatsen waar de bodemprofielopname werd uitgevoerd. De diepte werd bepaald op basis van de 
boorstaten. De granulometrie werd bepaald in 5 fracties (klei, leem in 3 korrelgrootteklassen, en zand). 

3.1.2.8 Locatie van de  monsternames, bepalingen en behandelingen 

Elk proefveld werd voor elke behandeling telkens uitgepaald (uitmeting met lintmeter), relatief ten 
opzichte van referentiepunten in de omgeving. 

De locatie van de geoogste zones, profielboringen, en de eerste reeksen van penetrografie werden 
bepaald met GPS. 

Gezien de onnauwkeurigheid van de GPS-opname van de penetrografie werd in de volgende reeksen de 
penetrografie uitgevoerd volgens vaste patronen, vastgelegd op basis van uitmeting (lintmeter). 

De coördinaten van de proefvelden, van de experimentele plots, en eveneens van delen (sporen) van de 
diepwoeling werden vastgelegd met RTK-GPS. (Uitrusting: Trimble RTK5800 met precisie 1 cm xy, 
welwillend beschikbaar gesteld door Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, KUL). 

3.1.2.9 Indringingsweerstand 

Eén der voor de hand liggende parameters die werd opgevolgd, is de indringingsweerstand, hier gemeten 
met de penetrologger (Eijkelkamp) met simultane registratie GPS, welwillend beschikbaar gesteld door 
Departement Aard- en Omgevingswetenschappen, KUL. Zie in dit verband ook Bijlage 5: Kalibratie van de 
penetrologger. 

In de topografische uitmeting levert een GPS-signaal, zonder signaal van een grondstation, doorgaans een 
nauwkeurigheid die lager ligt dan 1 m xy; 2 tot 5 à 6 m is niet ongewoon. 

Werkvoorschrift: 

Op basis van literatuurgegevens kon nauwelijks een onderbouwde benadering worden verkregen 
van de nodige dichtheid van de metingen per experimentele plot. In de eerste meetreeksen werd 
gekozen om 10 metingen uit te voeren per experimentele plot, waarbij de plaatsen per plot at 
random werden gekozen. Uit de verwerking bleek echter een zeer hoge variatie in meetwaarden, 
en dit op verschillende dieptes doorgerekend. Bovendien werd een uitgevoerde behandeling zoals 
diepwoeling niet of nauwelijks weerspiegeld door de meetresultaten. 

Voor de meer recente penetrografieën werd enerzijds de GPS-functie uitgeschakeld (gezien de 
lage nauwkeurigheid van plaatsbepaling via GPS), en  

 werd de plaats van meting bij benadering uitgemeten; de metingen gebeurden hierbij in 2 
lijnen dwars over de rijrichting, centraal op elke experimentele plot; 

 werden op deze 2 lijnen telkens 10 metingen (1 per lopende meter) uitgevoerd. 

Dit resulteerde in 720 tot 900 metingen per proefveld, per opname. 

3.1.2.10 Opvolging teeltontwikkeling en opbrengstbepalingen 

Indien relevant werden bijzonderheden aangegeven m.b.t. de teeltontwikkeling. 

De effecten van de behandelingen werden o.m. geëvalueerd aan de hand van opbrengstbepalingen, in 4 
herhalingen. Voor elke teelt gelden specifieke werkvoorschriften voor proefoogsten (staalnames) en voor 
de nodige bepalingen (Bodemkundige Dienst van België). 
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3.1.2.11 Kostenbenadering 

Voor elke behandeling werd in overleg met de bedrijfsleider een kostenraming worden gemaakt, zodat 
meerkosten of kosten in min konden afgewogen worden tegen verschillen in opbrengsten. 

3.1.2.12 Verzamelen fotografisch materiaal 

Op een aantal momenten werden bewerkingen, zoals diepwoelen en mest spreiden, gefotografeerd 
zowel door de Bodemkundige Dienst van België als door een medewerker van LNE. Ook bijzonderheden in 
de teeltontwikkeling en bodemprofielonderzoeken werden gefotografeerd. 
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3.1.3 Statistische analyse 

De effectanalyse en –beoordeling gebeurt in een eerste fase op basis van de volgende statistische 
analyse: 
In de proefopzet zijn volgende onafhankelijke variabelen categorisch  

 4 blokken (A, B, C, D) 

 DW: Diepwoelen = 1; Niet diepwoelen = 0; 

 NKG = 1; Ploegen = 0; 

 Mestinjectie: vat maximaal gevuld = 1; vat minimaal gevuld = 0; 

 Oogst:  bunker en/of wagen maximaal gevuld = 1;   
 bunker en/of wagen minimaal gevuld = 0. 

Volgende gemeten waarden zijn continu: 

 Penetratieweerstand, uitgedrukt in 0,01 MPa (of N/cm²) en op de aangegeven diepte; 

 Schijnbare dichtheid, uitgedrukt in kg/dm³ (of Mg/m³); 

 Oogstbepalingen, opbrengsten, met teeltspecifieke parameters. 

Telkens wordt een te onderzoeken model gedefinieerd onder vorm van een vergelijking tussen 
onafhankelijke en afhankelijke variabelen als volgt:   X1, X2, … = Y1, Y2,… 

Onafhankelijke variabelen mogen onderling niet gecorreleerd zijn voor de verdere analyse. Hetzelfde 
geldt voor de afhankelijke variabelen. Indien twijfel, bv. bij afhankelijke variabelen zoals oogstparameters, 
wordt een voorafgaande correlatieanalyse uitgevoerd. 
Ingeval enkel categorische onafhankelijke variabelen betrokken worden, wordt een ANOVA uitgevoerd. 
Hierbij worden vanzelfsprekend de interactie-effecten geanalyseerd en geldt dat, indien een interactie-
effect significant is, voorzichtigheid nodig is bij de interpretatie van een (significant) hoofdeffect. 
Ingeval ook continue onafhankelijke variabelen, controlevariabelen, worden betrokken, wordt de GLM 
methode gevolgd. Voorbeeld hier zijn relaties van indringingsweerstand of schijnbare dichtheid tot de 
opbrengst. 

In een post-hocanalyse (Duncan-test) wordt nagegaan op welke wijze groepen van gegevens zich 
uitsplitsen. Indien door de ANOVA in de variantie tussen de groepen geen significante verschillen kunnen 
worden aangetoond, dan zal in de post-hocanalyse - hier de Duncantest - omzichtig moeten 
omgesprongen worden met besluiten ingeval tussen enkele groepen toch significante uitsplitsing wordt 
gevonden. Deze situatie wordt verder aangeduid als ‘unprotected Duncantest’. Voorzichtigheid in de 
besluiten is vooral belangrijk wanneer er een groot aantal factoren wordt beschouwd in het model. Dit is 
in het huidige onderzoek met max. 4 factoren zeker niet het geval. 
Waarden die met 95% waarschijnlijkheid niet verschillen, worden gevolgd door eenzelfde letter.  
Uitzonderlijk worden waarden besproken die verschillend kunnen zijn op een ander 
waarschijnlijkheidsniveau. In dat geval wordt de kans vermeld dat zij niet zouden verschillen (p-waarde). 

Het effect van een continue factorvariabele (bv. indringingsweerstand of schijnbare dichtheid) op een 
afhankelijke variabele (bv. opbrengst), rekening houdend met categorische variabelen (bv. blok in een 
blokkenproef) wordt onderzocht aan de hand van GLM (generalized linear modelling). Hierbij wordt de 
statistische onzekerheid berekend van het verondersteld lineaire verband tussen de factorvariabele(n) en 
de afhankelijke variabele, waarbij de effecten van de categorische variabelen worden verrekend: het 
effect van elke categorische variabele wordt gegeven door de afwijking (met betrouwbaarheidsinterval) 
op de lineaire relatie. De som van de afwijkingen van elke categorische variabele t.o.v. het lineaire model 
in het statistische model is per definitie gelijk aan 0. Concreet worden daarom enkel voor 3 blokken deze 
afwijkingen gegeven. Hieruit kan men de afwijking in de 4de blok berekenen. 

Bovenstaande statistische analyse m.b.t. het particuliere onderzoek, het proefveld, geeft de kans aan dat 
groepen van gegevens verschillen, dat zij wel degelijk tot verschillende populaties behoren. Verdere 
uitspraken m.b.t. oorzakelijke verbanden vergen inzicht in de processen die mogelijk aan de basis liggen 
van de vermoedelijke verschillen; ze vergen eveneens bevestiging aan de hand van andere 
onderzoeksresultaten of in de tijd herhaalde vergelijkbare resultaten, of, ingeval van tegenstrijdigheid 
met andere onderzoeksresultaten, een plausibele verklaring.  
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3.2 Proefveld te Velm (leem) 

3.2.1 Algemeen, perceelsgegevens 

1. Bedrijf: 
 

Boonen 
3806 Velm  
Sector: akkerbouw, leemstreek.  
Het bedrijf werkt reeds 7 jaar volledig niet-kerend. 

2. Ligging van het perceel en van het proefvlak: 
Adres:    ruilverkavelingsweg ten N van de Hazelaarweg, Velm 
Lambertcoördinaten: X: 204840 

    Y: 163660 

  

Figuur 82: Ligging van het proefvlak te Velm op de topografische kaart en op de Bodemkaart 

  (Perceelsgrens in groen aangeduid; proefvlak in donkergroen aangeduid)  

 Bronnen: NGI; Bodemkaart van België, digitale kaartblad 33-6. 

 
3. Bodemkaartgegevens 

Het proefvlak ligt volgens de Bodemkaart op de bodemserie Aba1 (droge leembodem met textuur B 
horizont, met een A-horizont van minder dan 40 cm dikte), een voor de streek algemeen voorkomende 
bodem. 

Aansluitend vinden we de bodemserie Abp(c) (droge leembodem zonder profiel met bedolven B2t tussen 
40 en 80 cm). Oorspronkelijk is dit eveneens een Aba, doch de A-horizont werd door colluviatie sterk 
opgehoogd. 

4. Boorstaten en profielbeschrijvingen 

Zie Bijlage 6: Meetresultaten, waarnemingen en bepalingen m.b.t. het proefveld te Velm (leem). 

Omwille van de methode is klei-eluviatie moeilijk waarneembaar. 

In het westelijke deel (boring 479-1) wordt de C-horizont toch binnen minder dan 1,25 m aangetroffen. 
Dit betekent dat vermoedelijk de Ap-horizont deels weg-geërodeerd is en dat door bewerking een B2t, 
indien deze zou zijn ontwikkeld, geheel of deels is opgenomen in de Ap. Men kan verwachten dat het 
organischestofgehalte in de Ap in dat geval lager ligt. De bodemserie is dan eerder Abb of AbB. 
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5. Bijkomende informatie m.b.t. het perceel en proefvlak 

De reguliere staalnemer van de Bodemkundige Dienst van België meldde dat de bemonstering voor de 
nitraatresidubepaling in het najaar telkens behoorlijk veel kracht vergt (boring 0-90 cm-mv). 

Het perceel heeft een oppervlakte van ca. 12 ha en is tot stand gekomen na ruilverkaveling door 
samenvoeging van meerdere percelen, waarbij ook holle wegen (deels diagonaal op het perceel) werden 
aangevuld. Door de keuze van de plaats van het proefvlak wordt in een oorspronkelijk perceel gebleven 
en buiten aangevulde zones en de wendakker. 

Het perceel is gedurende 7 jaar (sinds 2003) niet meer geploegd en wordt enkel niet-kerend bewerkt. Er 
wordt een voor de streek normale rotatie aangehouden, inbegrepen suikerbiet en aardappel, waardoor 
wel regelmatig een grondige verstoring voorkomt van de bouwlaag. Normale bewerking gebeurt in Z-/N-
richting. 

3.2.2 Proefveldplan 

In overleg met de bedrijfsleider en op basis van de beschikbare uitrusting en het perceel, werd het 
proefplan uitgewerkt. De behandeling ‘druk bij de mestinjectie’ werd slechts in 2 herhalingen aangelegd. 

 

Figuur 83: Proefplan voor het proefveld te Velm 

Geplande behandelingen:  

Na de vlasoogst 2011 werden dwars op de gebruikelijke bewerkingsrichting 2 stroken van 9 m breedte 
gediepwoeld. 

In het voorjaar van de volgende jaren (2012-2013) werd in de rijrichting mest ingereden met max. 
halfvolle tank; op 1 strook (oostzijde) werd gereden met vrijwel volle tank. 

Vervolgens werd een gedeelte geploegd, en er onmiddellijk op volgend werd het resterend deel zoals 
gebruikelijk op het bedrijf, niet-kerend bewerkt bij de inzaai. 

Bij de oogsten werd gedifferentieerd naar lasten: passage met lege tot maximaal halfvolle bunker of 
wagen t.o.v. passage met volle bunker of wagen. 

Rotatie: 
2011: vlas 
2012: korrelmaïs 
2013: aardappel (i.p.v. eerder geplande suikerbiet 
2014:  wintertarwe 

na vlas

sproeisporen op 24 m Behandeling

12m

9m

5 6 7 8 5 6 7 8 10 niet diepwoelen

36 m B D

1 2 3 4 1 2 3 4 9 diepwoelen (>>45cm)

5 6 7 8 5 6 7 8 10 niet diepwoelen

A C

1 2 3 4 1 2 3 4 9 diepwoelen (>>45cm)

Vanaf 2012

Behandeling hoge bandenspanning

mrt-apr Getuige

N

mrt-apr

NKG

oogst normaal of

najaar volle bunker lege bunker

mestinjectie, lage bandenspanning

108m

NKG Ploegen NKG
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3.2.3 Resultaten, proef te Velm (leem) 

3.2.3.1 Behandelingen 

Detail van de bewerkingen en mechanisatie tot januari 2013 is als volgt: 

 

Datum Bewerking Mechanisatie Bandenconfiguratie (type, druk)

20/08/2011 Diepwoelen Tractor Fiat 160/90 TurboDT (163 pK, 7 ton) Michelin, achteraan 20.8R 68 BIB 

X, banden met weinig slijtage. 

Druk van de tractorbanden werd 

op het veld verlaagd, tot 1 bar.

Evers Forest LE-9K, deelbare cultivator met 5 + 4 

tanden, 75 cm vrije doorlaat (Agropack); Er werd 

gediepwoeld met de eerste rij (5 tanden met 

beitels). Bij de diepwoeling bleek dat 

diepwoelen met de tweede rij tanden 

neergelaten niet mogelijk was. Daarom werd 2 

maal gepasseerd met 5 tanden, de tweede maal 

uit de eerste lijn.Tijdens en na de diepwoeling 

werd opgevolgd de diepte waarop de bewerking 

werd uitgevoerd. De diepte bedroeg ca. 50 cm-

mv. Er werd eveneens belangrijke lift van de 

bodem vastgesteld (10 à 15 cm). 

Optrekken van 

de getuigen-

stroken

Met dezelfde cultivator wordt zoals gebruikelijk 

de rest van het perceel bewerkt tot ca. 30 à 35 

cm

5/03/2012 Mest (vloeibare 

N)

Tractor: New Holland 8340 (4936 kg, 120 pK) + 3 

ton max lading

Achter 11.2 R48, voor 11.2 R32, 

op 1 bar

10/03/2012 Mest (K) Tractor: New Holland 8340 (4936 kg, 120 pK) + 3 

ton max lading

Achter 11.2 R48, voor 11.2 R32, 

op 1 bar

tussen 16 

en 

22/4/2012

Uitrijden 

digestaat

Drie-asser met sturing

27/04/2012 Ploegen /NKG Tractor Fiat 160/90 TurboDT (163 pK, 7 ton) Michelin, achteraan 20.8R 68 BIB 

X. 1,2 bar.

Ploegen met tractorwiel op ca. 22-25 cm-mv.

/NKG met cultivator Evers Forest tot 30-35 cm-mv

30/04/2012 Zaai maïs Tractor Fiat 160/90 TurboDT (163 pK, 7 ton) Michelin, achteraan 20.8R 68 BIB 

X. 1,2 bar.

26/05/2012 Onkruid-

bestrijding

Tractor: New Holland 8340 (4936 kg, 120 pK) + 3 

ton max lading

Achter 11.2 R48, voor 11.2 R32, 

op 1 bar

23/11/2012 Oogst maïs Dorser John Deere T540. "Volle" bunker (max + 

2.5 t): vanaf 3/4 gevuld; "Lege" bunker: tot helft 

gevuld.

Wagen  X  as +  Leeg  t + max. lading  t. De wagen 

rijdt niet over de behandelingen "leeg".

24/11/2012 Oppervlakkig 

breken  van de 

stoppel

Tractor Fiat 160/90 TurboDT (163 pK, 7 ton) Michelin, achteraan 20.8R 68 BIB 

X. 1,2 bar.



Praktijkonderzoek maatregelen tegen bodemverdichting 

 116 

 
 
Aanvullende informatie: 

 De diepwoeling werd uitgevoerd na het oprapen van het vlas. De bodem is geruime tijd 
onbegroeid gebleven voor het diepwoelen. 

 Mestinjectie: Uiteindelijk werd geen mestinjectie gepland, wel uitrijden van digestaat. De 
spreiding van digestaat was aangekondigd voor de periode na 16/4/2012; afspraken werden door 
de bedrijfsleider gemaakt met de loonwerker daags voordien om te verwittigen zodat de 
behandelingen (verschillende lasten) konden worden aangelegd. Op 23/4 werd echter vastgesteld 
door de bedrijfsleider dat de loonwerker gereden heeft over het gehele perceel zonder terug 
contact op te nemen. Deze behandeling diende dan ook geschrapt te worden voor dit seizoen. De 
behandeling werd in de volgende jaren terug hernomen. 

21/02/2013 Mest (K) Tractor: New Holland 8340 (4936 kg, 120 pK) + 3 

ton max lading

Achter 11.2 R48, voor 11.2 R32, 

op 1 bar

18/04/2013 Uitrijden 

digestaat 20t/ha

Drie-asser met sturing

20/04/2013 Mest (vloeibare 

N)

Tractor: New Holland 8340 (4936 kg, 120 pK) + 3 

ton max lading

Achter 11.2 R48, voor 11.2 R32, 

op 1 bar

22/04/2013 Ploegen /NKG Tractor Fiat 160/90 TurboDT (163 pK, 7 ton) Michelin, achteraan 20.8R 68 BIB 

X. 1,2 bar.

Ploegen met tractorwiel op ca. 22-25 cm-mv.

/NKG met cultivator Evers Forest tot 30-35 cm-mv

22/04/2013 Planten 

aardappelen

Fendt 926 (270pK; 8,8 ton) Voor 750 65R26, achter 870 

65R38, tussen 0,8 en 0,9 bar.

Planter: Grimme GL34KL met voorgeschakeld 

Maschio rotoreg en 4 woeltanden. Op de 

frontlader Steketee-combirol als tegengewicht.

Deze combinatie heeft, met 

alles in hef, totaalgewicht van 

14,5 ton waarvan 4,1 t op de 

vooras en 10,4 t op de achteras

8/05/2013 Onkruid-

bestrijding

Tractor: New Holland 8340 (4936 kg, 120 pK) + 3 

ton max lading

Achter 11.2 R48, voor 11.2 R32, 

op 1 bar

18/06/2013 Bespuitingen Tractor: New Holland 8340 (4936 kg, 120 pK) Achter 11.2 R48, voor 11.2 R32, 

op 1 bar

25/06/2013 Getrokken spuitmachine Bertoud 2t+ 3t lading 11.2 R48op 1,5 bar

2/07/2013

12/07/2013

22/07/2013

28/07/2013

12/08/2013

19/08/2013

29/08/2013

13/09/2013

5/10/2013 Oogst Zelfrijdende AVR, 4 rijig Geen info

Alu-tridemwagens 5 à 6 t + 20 t lading Geen info

Naar zeggen boer: zeer goede 

omstandighenden, vrijwel geen insporing

22/10/2013 Zaai tarwe Tractor Fiat 160/90 TurboDT (163 pK, 7 ton) Michelin, achteraan 20.8R 68 BIB 

X. 1,2 bar.
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Figuur 84: Behandeling diepwoelen in het proefveld te Velm 

3.2.3.2 Metingen en bepalingen 

Alle meetresultaten zijn vermeld in Bijlage 6: Meetresultaten, waarnemingen en bepalingen m.b.t. het 
proefveld te Velm (leem). Hieronder worden enkele bijkomende elementen aangegeven. 

1. Bodemprofielopname  

De bodemprofielopname heeft verder geleid tot precisering i.v.m. enige heterogeniteit (zie eerder). Te 
vermelden is dat uit de bodemanalyses voor de bepaling van de N-index bleek dat in de bodemlaag 0-30 
cm in het proefvlak effectief diende onderscheid gemaakt te worden tussen het westelijke deel en het 
oostelijke deel. Het koolstofgehalte in het oostelijke proefvlak bedraagt 1%, in het westelijke deel is dit 
0,7%. Een verklaring is terug te vinden in de bodemprofielopnames (zie 3.2.1). In het westelijke deel is de 
Ap waarschijnlijk minder dik omwille van erosie waardoor ook diepere bodem, minder rijk aan organisch 
materiaal door ploegen wordt of werd opgenomen in de bouwvoor. Deze vastgestelde variatie in bodem 
is proeftechnisch opgenomen in de lay-out in de blokkenproef. 

Op 14 okt. 2013 werd een profielkuil gegraven om de effecten van de behandelingen na te gaan. 

2. Monitoring bij de behandelingen 

In bovenstaande werd reeds uiteengezet onder welke voorwaarden de behandelingen gebeurden: 
mechanisatie, bandenspanningen en werkdiepte. Verder werd telkens de bodemvochttoestand bepaald. 

3. Bodemvruchtbaarheid 

In de analyseresultaten kwamen geen extreme waarden voor die een optimale teeltontwikkeling zouden 
hypothekeren. 
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4. Bodemvochtgehalte 

Staalname en bepaling gebeurden op het ogenblik van de behandelingen en penetrografie. 

5. Vochtretentiecurve 

De staalname en bepalingen werden uitgevoerd volgens plan. 

6. Schijnbare dichtheid 

De schijnbare dichtheid werd bepaald op 5 plaatsen verspreid in het proefvlak, in 3 herhalingen 
(Kopeckyring), en dit op 15 cm-mv en op 40 cm-mv, voorafgaand aan de diepwoeling. 

Een meer systematische opname volgde in de winter 2013, waarbij onder 20 experimentele plots in 4 
herhalingen ongestoorde monsters werden genomen. 

Gezien de vermoede compactie als gevolg van de staalnameprocedure in combinatie met het 
bodemvochtgehalte, werd besloten tot een 3de staalnamecampagne, in de zomer 2013, met een 
aangepaste werkprocedure (zie 3.1.2.6). 

7. Granulometrie en koolstofgehalte 

De granulometrie werd bepaald van de bouwlaag (Ap), en van de hieronder liggende laag (diepte bepaald 
op basis van de boorstaten) op de 2 plaatsen waar de bodemprofielopname is uitgevoerd. De 
granulometrie werd bepaald in 5 fracties (klei, leem in 3 korrelgrootteklassen, en zand). 

8. Locatie van de monsternames, bepalingen en behandelingen. 

In de periode van diepwoeling kon geen RTK-GPS ontleend worden om de passage van de tanden 
nauwkeurig vast te leggen. Zoals hoger beschreven is de diepwoeling op eenzelfde strook 2 maal gebeurd 
in tegengestelde richting, zodat men kan aannemen dat de volledige strook op de opgenomen diepte 
werd gediepwoeld. 

9. Penetratiekarakteristiek 

Zie verder. 

10. Waarnemingen in de teeltontwikkeling en bepalingen van de productie. 

Op het zicht tijdens het teeltseizoen en bij de oogst, volgens de gewasstand, splitsen de behandelingen 
niet uit. 

De productie van de teelten werd per behandeling bepaald in 4 herhalingen: handmatig werden 
proefvlakken geoogst volgens het relevante werkvoorschrift (Bodemkundige Dienst van België):  

Maïs (29 okt.2012): 4 rijen x 4 m met afstand tussen de rij van 0,75m of 12 m² per herhaling. De kolven 
werden ontdaan van schutblad en vers gewogen; een deelstaal werd genomen voor bepaling in het 
laboratorium van het aandeel korrel en spil en het DS-gehalte van de korrel.  

Aardappelen (26 sept. 2013): 4 rijen x 3 m met afstand tussen de rij van 0,75m of 9 m² per herhaling; van 
2 rijen werd ook het aantal planten geteld. Vers gewicht, en verder sortering volgens de kalibers <35 mm, 
35-50 mm, >50 mm, en grondtarra. Ter controle werden van enkele rijen eveneens het aantal planten 
geteld zodat afwijkende meetresultaten al dan niet kunnen verklaard worden als gevolg van abnormale 
opkomst. 
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3.2.3.3 Effecten van de behandelingen op de indringingsweerstand 

2012 

De indringingsweerstand in het proefvlak gemeten op 23 februari 2012, in de winter volgend op de 
diepwoeling, wordt weergegeven door volgende figuren, op diepte 15 cm-mv en op 40 cm-mv. Er kan 
geen duidelijk verband worden gevonden met de behandeling van de diepwoeling.  

Het bodemvochtgehalte tijdens de metingen: 

Bodemvochtgehalte (gravimetrisch) 23/02/2012 

0-30 cm-mv (mengmonster): 0,232  
30-50 cm-mv (mengmonster): 0,235  

 

(15cm) 

(40cm) 

Figuur 85: Indringingsweerstand op het proefvlak te 

Velm (23/02/2012) op diepte van 15 cm-mv en 40 

cm-mv. 

Indringingsweerstand (0.01MPa):  

Gezien het onduidelijke verband bij een behandeling met een verwacht betekenisvol effect werd gezocht 
naar een aanpassing van de meetstrategie: meer gestructureerde en aanzienlijk intensievere opnames.   
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2013 

In de winter van 2013 werd een volgende meetcampagne uitgevoerd. Per experimentele plot werden 20 
metingen uitgevoerd, centraal, dwars (onder een hoek van 10°) op de normale werkrichting (720 
opnames in totaal). In bijlage worden per plot en volgens de proef-lay-out de gemiddelde waarden en 
standaardafwijkingen gegeven.  

Op het zicht werd nagegaan op welke diepte tussen 35 en 45 cm-mv de meetwaarden zich duidelijk 
uitsplitsen volgens de behandelingen, hetgeen gunstig bleek op 38 cm-mv. Onderstaande geeft een 
overzicht weer voor de meetwaarde op 38 cm.  

 

Figuur 86: Indringingsweerstand op het proefvlak te Velm (19/02/2013)   

Meetwaarde in 0.01 MPa op een diepte van 38 cm-mv. 

Legende:   Diepwoeling 

 

    Ploegen; elders NKG 

 

    Rijden met lege of minimaal gevulde bunker; elders nagenoeg volle bunker. 

 

Het bodemvochtgehalte tijdens de metingen:  

Bodemvochtgehalte (gravimetrisch) 19/02/2013 

0-30 cm-mv (mengmonster): 0,249  
30-50 cm-mv (mengmonster): 0,230  

Er worden duidelijke tendensen zichtbaar in de behandelingen (vlgns. Figuur 83).  
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Verdere statistische analyse is als volgt: 

Model: Blok * DW * NKG * Oogst = P38       
met  4 blokken (A, B, C, D)  
 DW: Diepwoelen = 1,  Niet diepwoelen = 0;  
 NKG = 1,  Ploegen = 0; 
 Oogst: Bunker van de dorser maximaal gevuld = 1;   

Bunker minimaal gevuld = 0, waarbij ook niet met de wagen werd gepasseerd. 
 P38: Penetratieweerstand op 38 cm-mv 

N = 720 

p=0,304 (verder unprotected Duncantest)  
Blokeffect:  A(ad), B(bd), C(c), D(abd)   
  (Blokken gevolgd door eenzelfde kleine letter: geen sign. verschil) 

 

 Ondanks de beperkte verschillen in indringingsweerstand wordt toch een significante uitsplitsing 
bekomen, hetgeen aangeeft dat het aangepaste werkvoorschrift zinvol is. 

 

Effecten van diepwoeling en NKG: 

 

 Getuige is de normale praktijk van NKG (1), en niet gediepwoeld (DW 0). 

 De indringingsweerstand is in algemene termen eerder laag te noemen. Er kan vermoed worden 
dat op het perceel geen bijzonder sterke verdichting of ploegzool in de ondergrond aanwezig is. 
Dit dient nog verder te worden onderbouwd op basis van de benadering van Whalley et al. 
(2007), zie 2.4.2.4.2: Het bodemvochtgehalte is gemeten en de vochtretentiecurve werd bepaald. 

 Algemeen wordt na diepwoelen een daling van de indringingsweerstand vastgesteld op 38 cm-
mv. 

 Ten opzichte van de getuige heeft de diepwoeling een vermindering gerealiseerd in de 
indringingsweerstand op 38 cm-mv van 1,5 MPa naar 1,2 MPa onder de praktijk van NKG onder 
de gegeven omstandigheden. 

 Waar niet gediepwoeld werd, is als gevolg van ploegen, ten opzichte van niet-kerend 
grondbewerken, deze weerstand verhoogd met 0,1 MPa. 

DW NKG BunkerVol P38 (0.01MPa)

1 1 0 116 a

1 1 1 123 ab

1 0 0 125 ab

1 0 1 132   bc

0 1 0 146     cd

0 0 1 158       de

0 1 1 162         e

0 0 0 167         e

DW NKG P38 (0.01MPa)

1 1 119 a

1 0 128 b

0 1 152 c

0 0 162 d

DW P38 (0.01MPa)

1 123 a

0 157 b

NKG P38 (0.01MPa)

1 136 a

0 145 b
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 Ook na na diepwoelen is deze indringingsweerstand terug verhoogd na ploegen t.o.v. NKG en wel 
met 0,1 MPa. 

Diepwoelen heeft m.a.w. de indringingsweerstand op de diepte van 38 cm verlaagd.  

In alle gevallen is door ploegen deze indringingsweerstand (terug) verhoogd, in een mate die 
onafhankelijk is van al dan niet diepwoelen. Men kan vermoeden dat de jarenlange NKG 
‘bodemstructuur-besparend’ en/of ‘bodemstructuur-herstellend’ gewerkt heeft t.o.v. ploegen. Gezien 
vóór 2003 wel werd geploegd, kan men vermoeden dat NKG remediërend heeft gewerkt onder deze 
rotatie. Eénmaal opnieuw ploegen resulteerde onmiddellijk in een toename van de bodemverdichting. 

 

Effecten van rijden met volle bunker: 

 

 Algemeen heeft rijden met een volle bunker de indringingsweerstand verhoogd. Er is echter 
nuancering nodig: 

 Onder NKG heeft rijden met een volle bunker een negatief effect: de indringingsweerstand is 
verhoogd op 38 cm-mv.  
Indien geploegd werd, is in de bodem deze weerstand reeds verhoogd - de precompressiesterkte 
werd wellicht verhoogd - en heeft rijden met al dan niet volle bunker geen effect meer. 

 Zowel waar wel als waar niet gediepwoeld werd, heeft rijden met volle of lege bunker enkel een 
trendmatig effect (resp. p=0,07, en p=0,21). 

Voor alle berekende effecten dient onderzocht te worden of deze consistent zijn met de lasten 
uitgeoefend op de bodem in de gegeven omstandigheden. 

  

NKG BunkerVol P38 (0.01MPa)

1 0 131 a        

1 1 142   b      

0 1 145   b      

0 0 146   b      

DW BunkerVol P38 (0.01MPa)

1 0 120 a        

1 1 128 a      

0 0 154   b      

0 1 160   b      

BunkerVol P38 (0.01MPa)

0 137 a

1 144 b
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2014 

In de winter van 2014 werd de meetcampagne herhaald: op 24/01/14 werden per experimentele plot 20 
metingen uitgevoerd, centraal, dwars (onder een hoek van 10°) op de normale werkrichting (720 
opnames in totaal). In bijlage worden per plot en volgens de proef-lay-out de gemiddelde waarden en 
standaardafwijkingen gegeven.  

Het bodemvochtgehalte tijdens de metingen duidt op een bodem die een weinig droger lag dan tijdens de 
metingen in 2013. 

Bodemvochtgehalte (gravimetrisch.) 24/01/2014 

0-30 cm-mv (mengmonster): 0,236  
30-50 cm-mv (mengmonster): 0,227  

Model: Blok * DW * NKG * Oogst = P38       
met  4 blokken (A, B, C, D)  
 DW: Diepwoelen = 1,  Niet diepwoelen = 0;  
 NKG = 1,  Ploegen = 0; 
 Oogst: Bunker van de dorser maximaal gevuld = 1;   

Bunker minimaal gevuld = 0, waarbij ook niet met de wagen werd gepasseerd. 
 P38: Penetratieweerstand op 38 cm-mv 

N = 720 
p=0,00068 (verder protected Duncantest)  
Blokeffect:  A(a), B(a), C(b), D(b)   
  (Blokken gevolgd door eenzelfde kleine letter: geen sign.verschil) 

 
 

Effecten van diepwoeling en NKG: 

 

 Na 2,5 jaar of 2 teeltseizoenen na de diepwoeling zijn de effecten hiervan nog steeds significant. 
Door de diepwoeling is nog steeds een vermindering gerealiseerd in de indringingsweerstand op 
38 cm-mv van 1,8 MPa naar 1,6 MPa onder de gegeven omstandigheden. 

 Waar gediepwoeld werd, zijn er geen verschillen (meer) tussen niet-kerend bewerken en ploegen. 
Enige verklaring hier zou kunnen zijn dat de bewerkingen bij de aardappelteelt zeer belastend zijn 
voor de bodem, waardoor ook gunstige effecten van de NKG werden teniet gedaan. 

DW NKG BunkerVol P38 (0.01MPa)

1 1 0 152 a

1 0 0 157 ab

1 0 1 161 ab

1 1 1 166 abc

0 1 0 169   bc

0 0 0 181     c

0 0 1 181     c

0 1 1 205       d

DW NKG P38 (0.01MPa)

1 1 157 a

1 0 159 a

0 0 181 b

0 1 183 b

DW P38 (0.01MPa)

1 158 a

0 182 b

NKG P38 (0.01MPa)

1 170 a

0 170 a
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Effecten van rijden met volle bunker: 

  

 De effecten van rijden met volle bunker bij de maïsoogst in 2012, vastgesteld in 2013, zijn nog 
steeds aanwezig in 2014: de penetratieweerstand werd verhoogd, en in het bijzonder waar de 
bodem niet-kerend werd bewerkt. 

 De passages in de aardappelteelt in 2013 hebben hierop geen effect meer gehad. 

 Zowel waar wel als waar niet gediepwoeld werd, heeft rijden met volle of lege bunker een resp. 
trendmatig en significant effect.  

Rijden met volle bunker bij niet-kerend bodembewerken heeft de penetratieweerstand op 38 cm-mv 
verhoogd evenzeer als ploegen dit heeft teweeggebracht. Deze verhoging is blijkbaar niet afhankelijk van 
al of niet diepwoelen. 

3.2.3.4 Effecten van de behandelingen op de schijnbare dichtheid 

In eenzelfde lijn werd gezocht naar het effect van de behandelingen op de schijnbare dichtheid (op 35 cm-
mv).  

Meting tijdens de winter van 2013: 

De staalname werd uitgevoerd in de winter 2013, bij een gemiddeld gravimetrisch vochtgehalte van 
21,7%. 

Diepwoelen en bodembewerking: 

 

 Algemeen blijkt de schijnbare dichtheid op 35 cm-mv boven 1,6 kg/dm³ te liggen. Dit is eerder 
hoger dan de drempelwaarde waarbij de wortelgroei geïnhibeerd wordt. (Zie Tabel 26, pagina 
95). 

 Ploegen heeft steeds geleid tot verdichting op 35 cm-mv.  

 De diepwoeling heeft zich (nog) niet vertaald in een daling van de schijnbare dichtheid. 

Gezien de penetratieweerstand op deze diepte na diepwoeling wel degelijk is afgenomen, kan een 
hypothese erin bestaan dat een bodemverluchting gerealiseerd is onder vorm van macroporositeit, zeer 
grove poriën en barsten, terwijl dit (nog) niet geleid heeft tot mindere verdichting in de massa van de 
grond op deze diepte. Een mogelijke verklaring is te vinden in de omvang van de individuele bodemstalen: 
deze hebben een volume van slechts 100 cc. Bij de staalname is de kans zeer groot dat grove barsten en 
scheuren die teweeg zijn gebracht door de diepwoeling niet of onvoldoende worden gevat door een staal 
van 100 cc. Het is dan ook mogelijk dat de grove poriën er slechts op langere termijn aanleiding toe geven 

NKG BunkerVol P38 (0.01MPa)

1 0 160 a        

0 0 169 a      

0 1 171 a      

1 1 186   b      

DW BunkerVol P38 (0.01MPa)

1 0 154 ab      

1 1 164 abc    

0 0 174   bc    

0 1 193       d  

BunkerVol P38 (0.01MPa)

0 164 a

1 178 b

DW NKG Schijnb.dichtheid (kg/dm³)

0 1 1.617 a      

1 1 1.618 a      

1 0 1.625 ab    

0 0 1.641   b    



Praktijkonderzoek maatregelen tegen bodemverdichting 

 125 

dat de massa van de grond minder dicht wordt, dat m.a.w. macroporositeit omgezet wordt in 
microporositeit. 

 

Rijden met volle wagen bij de oogst: 

 

 Na diepwoelen en NKG is de bodem gevoelig aan verdichting door rijden met volle wagen bij de 
oogst. Indien geploegd werd na diepwoelen, is dit niet het geval – wellicht gezien dan reeds 
herverdichting is gebeurd en de nodige precompressiesterkte is hersteld. 

Gezien de vaststelling van zeer hoge waarden in bulkdensiteit, wordt de staalname in vraag gesteld. 
Mogelijk is bij de staalname in zeer vochtige bodem verdichting opgetreden. Daarom werd de staalname 
hernomen onder droge bodemomstandigheden. 

 

Meting in de zomer van 2013: 

De staalname gebeurde tijdens afrijping in de aardappelteelt. Het gemiddelde gravimetrisch 
bodemvochtgehalte bedroeg 10,2%. Ook de werkmethode in de staalname werd grondig aangepast. 

Diepwoelen en bodembewerking: 

 

 De schijnbare dichtheid op 35 cm-mv bedraagt gemiddeld 1,524 kg/dm³ (stand.afw.: 0,060 
kg/dm³). Dit is hoog te noemen (Zie Tabel 26 e.v., pagina 95). Gemiddeld zou dit evenwel niet 
leiden tot belemmering van beworteling. Vanzelfsprekend ligt onder de gemiddelde waarde een 
belangrijke spreiding. 

 Er wordt geen effect door ploegen waargenomen op deze diepte. 

 De diepwoeling heeft zich (nog) niet vertaald in daling van de schijnbare dichtheid. Zoals 
hierboven is aangegeven, is een verklaring dat de macroporositeit als gevolg van diepwoelen nog 
dient omgezet te worden in microporositeit. 

Rijden met volle wagen bij de oogst: 

 

Op basis van bovenstaande analyse kunnen geen zinnige besluiten worden aangegeven m.b.t. rijden met 
volle wagen bij de oogst. 

DW NKG BunkerVol Schijnb.dichtheid (kg/dm³)

1 1 0 1.603 a

1 0 1 1.613 ab

0 1 0 1.617 ab

0 1 1 1.618 ab

0 0 1 1.635 ab

1 0 0 1.637 ab

1 1 1 1.642   b

0 0 0 1.647   b

DW NKG Schijnb.dichtheid (kg/dm³)

0 0 1.506 a  

1 1 1.519 a  

0 1 1.528 a

1 0 1.533 a

DW NKG BunkerVol Schijnb.dichtheid (kg/dm³)

0 0 0 1.476 a

1 1 1 1.508 ab

0 1 1 1.52 ab

1 1 0 1.527 ab

0 1 0 1.534 ab

0 0 1 1.536 ab

1 0 1 1.536 ab

1 0 0 1.551   b
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3.2.3.5 Effecten van de behandelingen op de productie 2012, korrelmaïs 

De opbrengstbepalingen zijn vermeld in Bijlage 6. 

In hetgeen volgt, wordt getracht om na te gaan welke de marginale opbrengsten (meer- of min-) zijn als 
gevolg van de behandelingen. 

Essentiële parameters in de oogstresultaten bestaan uit de netto productie korrelmaïs (kg/ha), het 
vochtgehalte van de korrel en de drogestofproductie van de korrel (kg/ha). 

Gezien in de verdere analyse naar betekenisvolle verschillen als gevolg van de behandelingen wordt 
gezocht onder veronderstelling van een model, wordt vooraf nagegaan welke correlaties er bestaan 
tussen de afhankelijke variabelen: 

 
In rood aangegeven correlaties zijn significant op het waarschijnlijkheidsniveau van p <0.05. 

De afhankelijke variabelen zijn netto korrelopbrengst en drogestofopbrengst korrel, kg/ha. 

 

Modellen:  Blok, DW, NKG = Netto opbrengst (kg/ha), vochtgehalte 

Blok, DW, NKG = Drogestofopbrengst van de korrel (kg/ha), vochtgehalte 

Voor beide modellen geldt: 
p=0,029  
Er is een blokeffect:  A(a), B(a), C(b), D(b)   
   (Blokken gevolgd door eenzelfde kleine letter: geen sign. verschil) 

Verdere statistische analyse is als volgt: 

 

Effecten van diepwoeling en NKG: 

Gezien de behandeling ‘Rijden met volle bunker’ per definitie slechts bij de oogst werd toegepast, worden 
enkel de behandelingen diepwoelen en NKG beschouwd. 

 Op de netto korrelopbrengst (kg/ ha) 

 

Geen significante uitspliting. Anderzijds kunnen wel trends aangegeven worden, vooral in het licht 
van de verdere analyse (drogestofopbrengst): 

 Hogere opbrengst (ca. 0,5 ton/ha) werd genoteerd na diepwoelen en na NKG, hoger dan wanneer 
niet gediepwoeld werd (p=0,19). 

 Wanneer geploegd werd na diepwoelen, daalt de opbrengst t.o.v. waar niet gediepwoeld werd 
met 362 kg/ha (p= 0,08). 

 

 Op het vochtgehalte van de korrel 

Geen effecten (p>0.34). 

DW NKG NetOpbr(kg/ha)

1 0 16763 a        

0 1 17004 a      

0 0 17038 a      

1 1 17520 a      
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 Op de drogestofopbrengst van de korrel (kg/ha) 

 

De drogestofopbrengst geeft een meer directe indicatie van effecten op de biomassaproductie tijdens het 
seizoen. Het vochtgehalte is voornamelijk afhankelijk van de afrijping aan het einde van het seizoen. 

 Wanneer geploegd werd na diepwoelen, daalt de drogestofopbrengst van de korrel t.o.v. waar 
niet geploegd werd met 430 kg/ha. Rekening houdend met de overeenkomstige vochtgehaltes 
(grootteorde 33 %) betekent dit een daling met 768 kg/ha verse korrelopbrengst. Op basis van 
rechtstreekse bepaling van de verse korrelopbrengst kon enkel een vergelijkbare trend worden 
vastgesteld. 

 Hogere drogestofopbrengst van de korrel werd genoteerd na diepwoelen en na NKG, hoger dan 
wanneer niet gediepwoeld werd (p=0.09 à 0.11). Het verschil bedraagt 235 kg droge stof in de 
korrel/ha, of rekening houdend met de overeenkomstige vochtgehaltes betekent dit een toename 
met 492 kg/ha verse korrelopbrengst als gevolg van de diepwoeling. Op basis van rechtstreekse 
bepaling van de verse korrelopbrengst kon enkel een vergelijkbare trend worden vastgesteld. 

 Ploegen na diepwoelen doet de netto opbrengst waarschijnlijk dalen met ca. 290 kg/ha (het 
verschil) t.o.v. de normale praktijk van niet diepwoelen en NKG. 

 Indien niet werd gediepwoeld, heeft ploegen geen effect t.o.v. NKG. 
 

3.2.3.1 Effecten van de behandelingen op de productie 2013, aardappelen 

De opbrengstbepalingen zijn vermeld in Bijlage 6. 

De totale productie vertoont slechts beperkte, niet significante uitsplitsing. 

De eigenlijke productie betreft echter frietkwaliteit (>50 mm): 

Model:  Blok, DW, NKG, Oogst = opbrengst >50mm (kg/ha) 
(Oogst: Bunker van de dorser in 2012 maximaal gevuld = 1;   

Bunker minimaal gevuld = 0, waarbij ook niet met de wagen werd gepasseerd. 

Voor het model geldt:  
p=0,98   (verder unprotected Duncantest)  
Er is geen significant blokeffect:  A(a), B(a), C(a), D(a)   
  (Blokken gevolgd door eenzelfde kleine letter: geen sign. verschil) 
Anderzijds blijken de gemiddelde opbrengsten wel degelijk trendmatig blokeffecten te volgen 
(blokken A, B verschillend van C,D); dezelfde blokeffecten als significant in 2012: 

 

Verdere statistische analyse is als volgt: 

 
  

DW NKG DSopbr (kg/ha)

1 0 11255 a        

0 0 11357 ab      

0 1 11397 ab      

1 1 11685   b      

Blok >50 mm, kg/ha

A 55.894 a

B 55.372 a

C 53.811 a

D 53.691 a
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Effecten van diepwoeling en NKG op de opbrengst (>50 mm, kg/ha): 

 

Ploegen op zich heeft mogelijk een opbrengstverhogend effect.  

Het belangrijkste, mogelijke effect is er wanneer het gehele profiel verlucht werd: de combinatie van 
ploegen èn diepwoelen. In die praktijk zou enkel het effect van diepwoeling +1,67 ton/ha bedragen, 
trendmatig (p=0,16).  

Ploegen heeft in 2013, na de diepwoeling in 2011 en ploegen in 2012, zeker geen negatief effect meer 
gehad. In 2012 kon nog gesteld worden dat ploegen na diepwoelen de opbrengst van korrelmaïs zeer 
waarschijnlijk deed dalen door toenemende verdichting na diepwoelen. Men kan aannemen dat in 2013 
de ondergrond voldoende draagkracht heeft of heeft herwonnen, zodat ploegen geen negatief effect 
meer heeft, doch enkel een positief effect, bv. door betere verkruimeling van de bouwlaag. Het is gekend 
dat de opbrengst van aardappelen positief (wellicht meer nog dan maïs) kan reageren op een betere 
verkruimeling van de bouwlaag. 

 

Effecten op de aardappelopbrengst in 2013 als gevolg van rijden met een volle wagen bij de oogst in 
2012 (Korrelmaïsoogst): 

 

Ploegen heeft, trendmatig (p=0,07), een opbrengstverhogend effect op de aardappelproductie, indien er 
tenminste niet met volle wagens werd gereden bij de oogst in het jaar voordien. 

Men kan veronderstellen dat door ploegen, t.o.v. NKG, de draagkracht van de bodem hier is gedaald. 
Waar vervolgens met volle oogstwagen werd gereden, zou terug enige verdichting opgetreden zijn en het 
opbrengstverhogend effect van ploegen teniet hebben gedaan. 

 

Er is geen effect geweest op de aardappelopbrengst als gevolg van rijden met volle wagen bij de 
voorgaande oogst op gediepwoelde bodem. 
 
  

DW NKG >50 mm, kg/ha

1 1 53.876 a

0 1 54.064 a

0 0 54.528 a

1 0 56.192 a

NKG Oogst >50 mm, kg/ha

1 0 53.724 a

0 1 53.767 a

1 1 54.339 a

0 0 56.953 a
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3.2.3.2 Samenhang tussen de bodemverdichting of de indringingsweerstand en de 
productie  

Productie 2012 

Gezien de verbanden tussen de behandelingen en de indringingsweerstand enerzijds, en anderzijds ook 
tussen de behandelingen en de productie, is het aangewezen na te gaan welke relatie bestaat tussen de 
indringingsweerstand en de productie, onder de gegeven omstandigheden. 

GLMprocedure:  Blok = categorisch,   
   P38 (indringingsweerstand in 0,01 MPa op 38 cm-mv) = continue factor. 

 

In een eenvoudige lineaire benadering (GLM) betekent bovenstaande dat, onder de gegeven 
omstandigheden, de netto opbrengst en drogestofopbrengst van de korrel dalen met resp. 24,4 kg/ha en 
15,3 kg/ha waar de indringingsweerstand op 38 cm-mv toeneemt met 0,1 MPa (onder het gegeven 
bodemvochtgehalte). 

Eveneens zijn er blokeffecten. 

 

Effect van de schijnbare dichtheid (meting in de winter van 2013) is als volgt: 

 

Er is geen verband tussen de schijnbare dichtheid op 35 cm-mv en de productie, hooguit een zeer zwakke 
tendens (p= 0,83; verhoging schijnbare dichtheid samengaand met verlaging productie). 

Er zijn blokeffecten. 

 

De staalname m.b.t. benadering van de schijnbare dichtheid werd hernomen (zomer 2013): 

 

Er zijn blokeffecten. 

Weerom wordt geen verband gevonden tussen productie en schijnbare dichtheid op 35 cm-mv. 

Netto Opbrengst (kg/ha) Parameter Std. Err. t p -95% +95%

Intercept 17320.01 94.7978 182.70490 0.000000 17133.61 17506.41

P38 -2.44 0.6489 -3.75400 0.000202 -3.71 -1.16

Blok 1 -710.83 62.9995 -11.28310 0.000000 -834.71 -586.95

Blok 2 -389.76 57.1794 -6.81650 0.000000 -502.19 -277.33

Blok 3 564.62 50.3070 11.22350 0.000000 465.70 663.54

Drogestofopbr. korrel (kg/ha)Parameter Std. Err. t p -95% +95%

Intercept 11552.12 59.0804 195.53200 0.000000 11435.95 11668.29

P38 -1.53 0.4044 -3.78980 0.000176 -2.33 -0.74

Blok 1 -566.27 39.2629 -14.42240 0.000000 -643.47 -489.06

Blok 2 -305.49 35.6357 -8.57270 0.000000 -375.56 -235.42

Blok 3 444.24 31.3526 14.16910 0.000000 382.59 505.89

Drogestofopbr. korrel (kg/ha)Parameter Std. Err. t p -95% +95%

Intercept 11840.96 2337.5180 5.06561 0.000003 7175.26 16506.67

Sch Dichtheid -302.04 1438.8290 -0.20992 0.834364 -3173.96 2569.87

Blok 1 -479.30 83.7250 -5.72469 0.000000 -646.42 -312.18

Blok 2 -331.66 83.8680 -3.95453 0.000187 -499.06 -164.26

Blok 3 372.56 79.2600 4.70040 0.000013 214.35 530.76

General Linear Model

Drogestofopbr. korrel (kg/ha)Parameter Std. Err. t p -95% +95%

Intercept 12867.13 1201.5370 10.70889 0.000000 10468.85 15265.41

Sch Dichtheid -994.53 787.2540 -1.26328 0.210865 -2565.89 576.84

Blok 1 -463.47 83.7360 -5.53486 0.000001 -630.60 -296.33

Blok 2 -327.43 82.7380 -3.95740 0.000186 -492.57 -162.28

Blok 3 376.15 76.7900 4.89846 0.000006 222.88 529.42
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Productie 2013 

Hooguit is een mogelijk verband als volgt te vermelden: 

 

Geheel niet significant, zou er een negatief effect op de opbrengst (frietkwaliteit, >50mm) kunnen zijn als 
gevolg van toenemende penetratieweerstand op 38 cm-mv. 

 

 

 

 

 

3.2.3.3 Effecten van de behandelingen op het bodemprofiel 

Op 17 oktober 2013 werd een profielkuil werd gegraven ter hoogte van de behandelingen 
diepwoelen/niet-diepwoelen en NKG/ploegen. De profielkuil werd aangelegd op de kruising van deze 
behandelingen, zodat op eenzelfde plaats (homogeniteit) vaststellingen mogelijk werden en zodat de 
verschillen tussen de behandelingen zichtbaar zouden kunnen worden. 

De locatie werd verder gekozen op basis van de resultaten van de penetrografie: er werd gezocht naar 
een locatie waar maximaal verschillen in de penetrografie werden gevonden.  

De profielkuil werd op deze basis gegraven op de kruising van de plotjes D2-D3-D6-D7. De kuil werd 
gegraven kort na de oogst van de aardappelen. Lengte en breedte van de kuil: 2 x 0,8 m². Gezien de 
voorgaande zeer droge periode, kon de kuil in deze leem slechts zeer moeizaam worden gegraven of 
gekapt. Er kon tot 75 cm diepte worden gegraven.  

In bijlage 7 wordt een gedetailleerde profielbeschrijving (479- C2/C7) gegeven.  

 

Onderstaande geeft een beeld van de profielwand in oktober 2013 dwars op de passage van de 
diepwoeling, uitgevoerd op 20 augustus 2011. Bij deze diepwoeling werd in een strook tweemaal 
gepasseerd (zie 3.2.3.1).  

De diepwoeling is duidelijk zichtbaar tot op diepte van ca. 50 cm-mv. Het aspect van de diepwoeling is 
beschreven in bijlage 7.  Door de dubbele passage vallen de sporen van de tanden van de 2de passage niet 
exact tussen deze van de 1ste passage. Men kan stellen dat grofweg 50 % van de oppervlakte op ca. 30 à 
35 cm-mv door de diepwoeling werd geroerd en verlucht. Opvallend is dat op 25 à 30 cm-mv de bodem 
boven het spoor van de tand terug minder grove porositeit heeft. Mogelijk is op deze diepte door de 
bewerkingen in de bouwlaag de grove porositeit terug geminderd. 

General Linear Model

Opbrengst (>50 mm), kg/ha) Parameter Std. Err. t p -95% +95%

Intercept 54.73579 0.353430 154.8700 0.000000 54.04190 55.42967

P38 (0.01MPa) -0.00025 0.001972 -0.1290 0.897402 -0.00413 0.00362

Blok 1 1.20381 0.187257 6.4287 0.000000 0.83617 1.57145

Blok 2 0.68285 0.188150 3.6293 0.000304 0.31345 1.05224

Blok 3 -0.88448 0.175440 -5.0415 0.000001 -1.22892 -0.54004
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Figuur 87: Profielkuil te Velm (2013), met aangave van beide passages (A en B) van de tanden bij de diepwoeling 

van 20/8/2011 

 
 Figuur 88: Profielkuil te Velm (2013). Detail in de doorworteling waar een tand bij de diepwoeling werd 

doorgetrokken (links) en waar de tand niet werd doorgehaald (rechts). 

Bij openwerken van de profielwand blijkt in de door diepwoelen geroerde zone, dieper dan de bouwlaag, 
uitgesproken intensievere beworteling dan daar waar de bodem niet werd geroerd. Bovendien blijft deze 
beworteling ook intensiever dieper dan de onderzijde van de tand, tot  meer dan 60 cm-mv. 

⦿ DW 

⦿ DW A 

⦿ DW A 

⦿ DW B 

⦿ DW B 
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Het is duidelijk dat de beworteling preferentieel langs de gediepwoelde zone is ontwikkeld, en op grotere 
diepte (> 50 cm-mv) vlotter minder verdichte lagen bereikt en exploreert. 

 

Noch onder NKG, noch onder ploegen worden duidelijk oogstresten, stoppel van maïs (2012) 
teruggevonden, aan de bodemoppervlakte of in de bouwvoor. Op het zicht kon op deze plaats geen 
onderscheid tussen ploegen en NKG gevonden worden. Men kan dit verklaren door een mogelijk vrij 
stabiele kruimelige structuur in de bouwlaag. De enkele keren ploegen hebben deze structuur niet 
aangetast: er is door ploegen geen blokkige structuur ontstaan. De bodemverluchting bleef er optimaal. 

 

3.2.4 Samenvatting en besluiten 

Uit bovenstaande metingen en analyse kan men besluiten m.b.t. de opvolging van de behandelingen en 
onder de gegeven omstandigheden voor het perceel te Velm (leem): 

 Het betreft een perceel zonder zeer verregaande verdichting in de ondergrond. De gemiddelde 
schijnbare dichtheid op 35 cm-mv is hoog, ze bedraagt 1,524 kg/dm³. De gemiddelde verdichting 
leidt in principe niet tot belemmering van de beworteling. 

 

 Algemeen heeft de diepwoeling een daling van de indringingsweerstand teweeggebracht op 38 
cm-mv. Ongeveer 50% van de oppervlakte op ca. 30 à 35 cm-mv werd door de diepwoeling 
geroerd en verlucht. Er is zichtbaar intensievere wortelontwikkeling op deze diepte waar de 
bodem werd verlucht. 

 Ploegen heeft op dit perceel overal een toename van deze weerstand tot gevolg gehad. Deze 
toename is niet verschillend naargelang al dan niet gediepwoeld werd. 
 

 Men kan stellen of vermoeden dat de jarenlange NKG ‘bodemstructuur-besparend’ en/of 
‘bodemstructuur-herstellend’ gewerkt heeft t.o.v. ploegen. Gezien voor 2003 wèl werd geploegd, 
kan men vermoeden dat NKG remediërend heeft gewerkt onder deze rotatie. 

 

 Onder NKG en na diepwoelen heeft rijden met een volle bunker een negatief effect gehad op de 
indringingsweerstand op 38 cm-mv. Na ploegen is dit niet het geval, wellicht omdat door ploegen 
de bodemweerstand (en wellicht precompressiesterkte) reeds werd verhoogd voor het rijden met 
volle bunker. 
 

 Men kan vermoeden dat na diepwoelen de bodemweerstand (indringingsweerstand en wellicht 
precompressiesterkte) dermate verlaagd is dat de bodem zeer gevoelig wordt aan verdichting. 

 

 Na diepwoeling (en NKG) neemt in 2012 de drogestofopbrengst en de netto opbrengst van de 
korrel (kg/ha) toe. In grootteorde zou dit  0,5 ton netto opbrengstverhoging betekenen. 

 Indien echter geploegd wordt na diepwoelen, dan daalt de netto opbrengst waarschijnlijk met ca. 
290 kg/ha t.o.v. de normale praktijk van niet diepwoelen en NKG. 

 Indien niet werd gediepwoeld, heeft ploegen geen effect op de opbrengst t.o.v. NKG. 

 De netto opbrengst en drogestofopbrengst van de korrel dalen met resp. 244 kg/ha en 153 kg/ha 
waar de indringingsweerstand op 38 cm-mv toeneemt met 1 MPa. 

 

 In 2013 heeft ploegen op zich mogelijk een opbrengstverhogend effect gehad in de 
aardappelteelt. Het belangrijkste, mogelijke effect werd vastgesteld wanneer het gehele profiel 
verlucht werd: de combinatie van ploegen èn diepwoelen. In die praktijk zou enkel het effect van 
diepwoeling +1,67 ton/ha bedragen, trendmatig.  
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 Geheel niet significant, zou er een negatief effect op de opbrengst (frietkwaliteit, >50mm) kunnen 
zijn als gevolg van toenemende penetratieweerstand op 38 cm-mv. 
 

 De schijnbare dichtheid op 35 cm-mv werd bepaald. Er kon echter geen betekenisvolle relatie 
gevonden worden met de behandelingen. 

 Bij de meting van de schijnbare dichtheid werden, ook na aanpassing van de werkprocedure, 
steeds nog 8 à 12 ongestoorde ringmonsters, herhalingen, per individuele behandeling 
(diepwoeling x ploegen x volle bunker bij de oogst) genomen op een gemeten diepte. Dit leidde 
niet tot zinvolle verbanden. Het opgenomen volume per herhaling is 100 cm². Dit betekent dat: 

− ofwel het aantal herhalingen nog steeds onvoldoende is; 
− ofwel de behandelingen zoals de diepwoeling of ploegen nog geen effect gehad hebben 

op de verluchting of verdichting van de massa van de bodem, en mogelijk enkel effecten 
op de zeer grove macroporositeit (scheuren, barsten). 

In de laatste veronderstelling zou de verluchting in de bodemmassa slechts op langere termijn 
plaatshebben door biologische werking en fysische processen. 

Het zou eveneens betekenen dat de penetrografie een meer performante methode is om effecten 
van behandelingen op bodemverdichting op te volgen in experimentele omstandigheden die 
vergelijkbaar zijn met deze van de huidige studie. 
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3.3 Proefveld te Pellenberg (zandleem) 

3.3.1 Algemeen, perceelsgegevens 

1. Bedrijf: 
 

Tuyls 
3212 Pellenberg 
Sector : Akkerbouw, zandleemstreek.  
Het bedrijf voert eveneens loonwerk uit. 

2. Ligging van het perceel en van het proefvlak: 
Adres:    Latstraat-Grootblokstraat, Pellenberg 
Lambertcoördinaten: X: 181230 

    Y: 171790 

  

Figuur 89: Ligging van het proefvlak te Pellenberg op de topografische kaart en op de Bodemkaart 

   (Perceelsgrens in groen aangeduid, proefvlak in donkergroen)  

  Bronnen: NGI; Bodemkaart van België, digitale kaartblad 32-3. 

1. Bodem 

Het proefvlak ligt volgens de Bodemkaart op de bodemserie:  
Lca0: Matig droge zandleembodem met textuur B horizont, met een A-horizont van meer dan 40 cm 
dikte, een voor de streek typerende bodem. 

Deze dikke A-horizont is voornamelijk te verklaren door colluviatie van de hoger gelegen bodem  
sLca (Matig droge zandleembodem met textuur B horizont, op zandsubstraat). Lager gelegen, meer 
noordelijk, ligt in een logische sequentie de bodemserie Ldp(c) (Matig natte zandleembodem zonder 
profielontwikkeling, met bedolven B2t tussen 40 en 80 cm) als gevolg van colluviatie.  

Lager gelegen, noordelijk, treedt ook vernatting op. 

2. Boorstaten, profielbeschrijvingen:  

Zie Bijlage 7: Meetresultaten, waarnemingen en bepalingen m.b.t. het proefveld te Pellenberg 
(zandleem). 
Algemeen is er geen duidelijke A2 aanwezig.  
Vanaf 50 à 80 cm is er duidelijk vermenging met Tertiair materiaal. 
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Op basis van de profielopnames (diepte en voorkomen van gley, actuele grondwaterstand), de topo-
sequentie van de bodemseries in de omgeving en de helling kan men vermoeden dat er een gradiënt kan 
bestaan van zuidwest naar noordoost in grondwaterstanden (waterstanden hoger t.o.v. maaiveld in NO). 
 

3. Bijkomende informatie m.b.t. het perceel en proefvlak 

Het perceel kent een plaatselijk onregelmatige helling. Het helt gemiddeld 2,5 %, af van zuid naar noord. 
De bewerking gebeurt normaal in Z/N-richting. 
Het perceel heeft een oppervlakte van nagenoeg 4 ha, samengesteld uit meerdere delen. Er zijn geen 
verschillen in bodemwaterhuishouding gekend binnen het perceel. In overleg met de bedrijfsleider werd 
een zo homogeen mogelijke zone vastgelegd voor de aanleg van het proefvlak. De proeflay-out diende 
hiervoor aangepast te worden. 

3.3.2 Proefveldplan 

In overleg met de bedrijfsleider en op basis van de beschikbare uitrusting en van het perceel werd het 
proefplan als volgt uitgewerkt: 

 

Figuur 90: Proefplan voor het proefveld te Pellenberg 

60m Behandeling

juli 2011

12m

5 6 7 8 10 niet diepwoelen

D

1 2 3 4 9 diepwoelen (>>45cm)

5 6 7 8 10 niet diepwoelen

C

1 2 3 4 9 diepwoelen (>>45cm)

9m

5 6 7 8 10 niet diepwoelen

72 m B

1 2 3 4 9 diepwoelen (>>45cm)

5 6 7 8 10 niet diepwoelen

A

1 2 3 4 9 diepwoelen (>>45cm)

Behandelingen vanaf 2012:

Behandeling N
voor/najaar Mestinjectie met max. halfvol vat met vol vat

Behandeling Ploegen Niet kerend (Bekenploeg) Ploegen

najaar

Behandelingoogst normaal of
najaar volle bunker lege bunker
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Geplande behandelingen:  

Na de oogst van wintergerst in 2011 worden dwars op de gebruikelijke bewerkingsrichting 4 stroken van 9 
m breedte gediepwoeld tot 50 cm-mv, met een op het loonbedrijf beschikbare en gebruikte diepwoeler. 

In het voorjaar van de volgende jaren (2012-2013) wordt in de rijrichting mest ingereden met max. 
halfvolle tank; op 1 strook (oostzijde) wordt gereden met volle tank.  

Vervolgens wordt een gedeelte niet-kerend bewerkt met een Beken-erosieploeg. Er onmiddellijk op 
volgend wordt het resterende deel, zoals gebruikelijk op het bedrijf, geploegd. 

Bij de oogst wordt eveneens gedifferentieerd in last. 

Geplande rotatie: 

2012: Suikerbiet 

2013: Wintertarwe 

2014: Wintergerst  

Onmiddellijk na de wintergerst volgde in 2011 nog een teelt van rapen voor de groente-industrie. 

Na de tarwe in 2013 werd echter geen wintergerst gezaaid; er werd spinazie gezaaid.  
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3.3.3 Resultaten, proef te Pellenberg (zandleem) 

3.3.3.1 Behandelingen 

  

Datum Bewerking Mechanisatie Bandenconfiguratie (type, druk)

20/07/2011 Diepwoelen Tractor Fendt, 185 pk. 7200 kg. Banden Michelin 650/65R42 x M108, Pirelli 

TM800 540/65R30. Achterbanden 2,5bar; in 

elke voorband werd 300 l water opgelaten 

om druk en tractie te verhogen.

Woeler met vrije doorgang van 80 cm, met 3 gebogen 

tanden:  2 buitentanden op lijn, de middentand 

geschrankt, vooraan. Dwarse afstand tussen de tanden 

85 cm. Effectieve diepte max. 40 cm-mv waarbij veel slip 

van de tractorwielen optrad. Zeer geregeld diende de 

woeler even gelift te worden zodat op vele plaatsen 

slechts 35 cm-mv gehaald werd. Er werd lift van de 

bodem vastgesteld ter hoogte van de tanden (5 à 10 cm) 

over een breedte van 40 à 50 cm per tand.

23/07/2011 Ploegen Tractor Fendt, 185 pk. Bandenconfiguratie: zie hoger; voorband 

zonder wateropzet en op 1,5 bar

Lattenploeg Rabewerke (5-schaar), met tractorwiel op 

25 à 30 cm-mv.

Bemesting (K)

Zaai Rapen Ploegen, bemesting en zaai werden aansluitend 

uitgevoerd; onder droge omstandigeheden en na 

wintergerst.

18/11/2011 Oogst Rapen Zelfrijder, ondiep; droge omstandigheden (zeer droge 

herfst).

3/04/2012 Mestspreiding Tractor Fendt, 185 pk. Zie hoger

Joskin 1300es, Cobra (bandkokers). Mestvat vol: max. 20 

ton. Mestvat half: max 13 ton.

Enkelassig. Dneprosh Radial Tubeless 

66X43.00 R25 SB1 12PR

6/04/2012 Ploegen /NKG Tractor Fendt, 185 pk. Zie hoger

Lattenploeg Rabewerke (5-schaar), met tractorwiel op 

25 à 30 cm-mv.

NKG: Bekenploeg, tot 25 cm-mv.

8/05/2012 Zaai SB Fendt Turbomatic Favorit 612LS. 125 pK. 6800 kg Dubbellucht: Alliance Row Crop Radial 

9.5R48 A-350 (230/95R48); 3 bar. 

Tussenafstand 24 cm.

Voor: Taurus point 8.  124R28

Bemesting Id.

Bespuitingen Id.

30/11/2012 Oogst SB Loofkapper en rooier: schijven tot 10 cm-mv, achter 

Fendt 125 pK.

Dubbellucht (zie hoger)

Opraper: 7 ton leeg + bunker vol 8 ton, achter Fendt 185 

pK (zie hoger).

Fendt: zie hoger; banden op 1,5 bar. 

Opraper: Trelleborg 600/55-26.5 16 P A, op 

3,5 bar.

30/11/2012 Ploegen /NKG Zie hoger

1/12/2012 Zaai WT Fendt Turbomatic Favorit 612LS. 125 pK. 6800 kg. Dubbellucht, zie hoger

20/03/2013 N 1ste fractie Tractor Fendt, 185 pk. Bandenconfiguratie: zie hoger.

Amazone meststofstrooier (vol 2200 kg) in de lift

27/03/2013 Herbicide Tractor Fendt, 185 pk. Bandenconfiguratie: zie hoger.

2/04/2013 Halmverkorter Id.

15/04/2013 N 2de fractie Tractor Fendt, 185 pk. Bandenconfiguratie: zie hoger.

Amazone meststofstrooier (vol 2200 kg) in de lift

22/05/2013 N 3de fractie Fendt Turbomatic Favorit 612LS. 125 pK. 6800 kg Dubbellucht: zie hoger.

Amazone meststofstrooier (vol 2200 kg) in de lift

31/05/2013 Fusarium-

bestrijding

Fendt Turbomatic Favorit 612LS. 125 pK. 6800 kg Enkellucht: zie hoger.

14/08/2013 Tarweoogst Claas Medion 310.  8130 kg + maaibalk (2ton) GoodYear 620/75R30 (2,5 à 3 bar)

Continental 345/70R18 (3 bar)
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Figuur 91: Behandeling diepwoelen in het proefveld te Pellenberg 

 

Figuur 92: Bekenerosieploeg (NKG) 

Aanvullende informatie: 

 De Michelinbanden op de Fendt 185 pk hebben verregaande slijtage van de nokken, waardoor 
tijdens de diepwoeling zeer veel slip optrad, en ondanks gewichtbijzetting, verminderde tractie 
waardoor de diepwoeling tegen trage snelheid (1,9 à 2,7 km/h, meting RTK) en minder diep kon 
gebeuren dan gepland. 

 De diepwoeling werd uitgevoerd kort na de oogst, op de stoppel van de wintergerst van het 
afgelopen seizoen. 

 De diepwoeling gebeurde met de op het loonbedrijf beschikbare diepwoeler;  oorsprong of 
fabrikant is niet gekend.  
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 De oogst van de suikerbieten gebeurde daags  voor een vorstperiode (vanaf 30 november 2012). 
Zowel ploegen als niet-kerend werken met de Bekenerosieploeg gebeurden in/op oppervlakkig 
bevroren bodem. Ook de inzaai van wintertarwe gebeurde op oppervlakkig bevroren bodem. Dit 
heeft waarneembare gevolgen gehad (zie verder). 

 

3.3.3.2 Metingen en bepalingen 

De resultaten van de metingen en bepalingen zijn vermeld onder Bijlage 7: Meetresultaten, 
waarnemingen en bepalingen m.b.t. het proefveld te Pellenberg (zandleem). 
Hieronder worden enkele bijkomende elementen aangegeven. 

1. Bodemprofielopname  

De bodemprofielopname heeft verder geleid tot precisering van enige heterogeniteit (zie eerder). Dit 
wordt weerspiegeld in de blokkenproef (zie verder). 

Een latere profielbeschrijving (2013) op basis van een profielput tracht inzicht te geven in de 
waarneembare effecten van de mechanische ingrepen in de grond (diepwoelen, NKG of ploegen) 

2. Monitoring bij de behandelingen 

In bovenstaande werd reeds uiteengezet onder welke voorwaarden de behandelingen gebeurden: 
mechanisatie, bandenspanningen, werkdiepte. Verder werd telkens de bodemvochttoestand bepaald. 

3. Bodemvruchtbaarheid 

In de analyseresultaten bleken geen extreme waarden die een optimale teeltontwikkeling zouden 
hypothekeren. 

4. Bodemvochtgehalte 

De staalname en bepalingen gebeurden op het ogenblik van de behandelingen en penetrografie. 

5. Vochtretentiecurve 

De staalname en bepalingen werden uitgevoerd volgens plan. 

6. Schijnbare dichtheid 

Voorafgaand aan het diepwoelen werden de staalnames voor de bepaling van het bodemvochtgehalte en 
de schijnbare dichtheid uitgevoerd op 5 plaatsen in 3 herhalingen op dieptes van 15 en 40 cm-mv, voor 
bepaling van de bodemvochtgehalte en schijnbare dichtheid voorafgaand aan het diepwoelen. In een 
latere fase (24/02/2012) werd een 2de reeks ongestoorde stalen genomen, intensiever. Dit wordt 
verderop beschreven. 

7. Granulometrie en koolstofgehalte 

De granulometrie werd bepaald van de bouwlaag (Ap), en van de hieronder onderliggende laag (Diepte 
bepaald op basis van de boorstaten) op de 2 plaatsen waar ook de bodemprofielopname werd 
uitgevoerd. De granulometrie werd bepaald in 5 fracties (klei, leem in 3 korrelgrootteklassen, en zand). 

8. Locatie van de  monsternames, bepalingen en behandelingen. 

Er werd getracht om het spoor van de diepwoeling met precisie vast te leggen met RTK-GPS met 
registratie per 2 sec. De receiver werd geplaatst boven een tand van de diepwoeler. De tractor zorgde 
echter dermate voor afscherming van de signalen dat zeer geregeld de registratie onderbroken werd. 
Uiteindelijk werd met RTK-GPS handmatig het spoor van een tand op een aantal stroken na de 
diepwoeling vastgelegd. 

9. Penetratiekarakteristiek 

Zie verder. 
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10. Waarnemingen in de teeltontwikkeling en bepalingen van de productie. 

Suikerbieten (2012): 

Volgens de gewasstand tijdens het teeltseizoen en bij de oogst, volgens de gewasstand, splitsten de 
behandelingen op het zicht niet uit. 

Op enkele duidelijk afgebakende plekken, diameter 2 tot 5 m, was Rhizoctonia aanwezig. De 
productiebepalingen en proefoogsten, gebeurden buiten deze plekken. Er is op het zicht geen verband 
tussen de behandeling en het voorkomen van de infectie. 

Op 9 november 2012 werden per behandeling in 4 herhalingen handmatig proefvlakken geoogst volgens 
het relevante werkvoorschrift (Bodemkundige Dienst van België):  4 rijen x 4 m met een afstand tussen de 
rij van 0,45m of 7,2 m² per herhaling. De geoogste bieten werden aangeleverd aan het KBIVB. Volgende 
parameters werden bepaald: 

 aantal bieten per proefvlak 

 grondtarra 

 koptarra 

 nettogewicht 

 suikergehalte 

 melasse % 

 K, Na, alfa-aminostikstof, in mmol/100g verse biet (ter berekening van de extraheerbaarheid) 
 
Wintertarwe (2013): 

De zaai van de tarwe gebeurde op 1 december 2012 op net geploegde of met de Bekenerosieploeg 
bewerkte grond, tijdens vorst aan de grond. Nadien (januari 2013) werd vastgesteld dat de plantdichtheid 
in de wintertarwe onder de niet-kerende bewerking opvallend laag was. Men kan aannemen dat door 
ploegen warmere grond werd bovengewerkt en ook aanzienlijk meer verkruimeling kon gebeuren t.o.v. 
NKG, hetgeen het verschil in opkomst kan verklaren.  
Het verschil in standdichtheid werd nadien slechts zeer beperkt gecompenseerd bij de uitstoeling zodat 
het aantal aren per m² zichtbaar lager lag na de NKG. Onderstaande foto’s geven hiervan een beeld. 

 

Figuur 93: Stand van het gewas op 20 juni 2013, proefveld te Pellenberg. Links: geploegd; rechts: NKG. 
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Op 14 augustus 2013 werden per behandeling in 4 herhalingen kleinschalig proefvlakken geoogst met een 
proef-maaidorser (Haldrup Hege125C, met maaibalk van 1,5 m) volgens het relevante werkvoorschrift 
(Bodemkundige Dienst van België): 2 maaibreedtes, opgemeten lengte, gemiddeld ca. 22 m² per 
herhaling, in het totaal 40 plotjes. Volgende parameters werden bepaald: 

 netto-opbrengst, 

en op een geschoond deelmonster: 

 vochtgehalte van de tarwe, 

 hectolitergewicht. 
 

3.3.3.3 Effecten van de behandelingen op de indringingsweerstand 

2012 

De indringingsweerstand in het proefvlak, gemeten op 24 februari 2012, in de winter volgend op de 
diepwoeling, wordt weergegeven door volgende figuren, op diepte 15 cm-mv en op 35 cm-mv. Deze 
laatste diepte is gekozen gezien de eerder beperkte diepte tot waar diepwoeling kon worden uitgevoerd. 
Er kan geen duidelijk verband worden gevonden met de behandeling van de diepwoeling. Analyse van de 
meetwaarden op andere dieptes (33 à 40 cm-mv) leverde geen verdere verduidelijking.  

 

Figuur 94: Indringingsweerstand op het proefvlak te Pellenberg 

(24/02/2012)   

Meetwaarde op diepte van 15 cm-mv (links) en 35 cm-mv (rechts). 

Indringingsweerstand (0.01MPa):  

Het bodemvochtgehalte tijdens de metingen: 

Bodemvochtgehalte (gravimetrisch) 24/02/2012 

0-30 cm-mv (mengmonster): 0,210  
30-50 cm-mv (mengmonster): 0,230  

Ook hier leidden bovenstaande bevindingen tot aanpassing van de meetstrategie, gestructureerde 
opname en aanzienlijk intensievere opnames.  
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2013 

In de winter van 2013 werd een volgende meetcampagne uitgevoerd. Per experimentele plot werden 20 
metingen uitgevoerd, dwars op de werkrichting en vrij nauwkeurig volgens de gemeten (RTK-GPS) 
passage van de diepwoeltanden. De metingen gelden dus niet voor zones tussen de diepwoeltanden. 
Deze keuze werd gemaakt omdat de tanden niet zeer diep konden doorgetrokken worden, en er op basis 
van de meting in 2012 twijfel rees m.b.t. de kwaliteit van de uitgevoerde diepwoeling.  

In bijlage 7 worden per plot en volgens de proef-lay-out de gemiddelde waarden en standaardafwijking 
gegeven.  

Op het zicht werd nagegaan op welke diepte tussen 30 en 40 cm-mv de meetwaarden zich duidelijk 
uitsplitsen volgens de behandelingen. Onderstaande figuur geeft het proefvlak weer voor de meetwaarde 
op 33 cm diepte. 

 

Figuur 95: Indringingsweerstand op het proefvlak te Pellenberg (27/02/2013)   

Meetwaarde op diepte van 33 cm-mv. 

Legende:   Diepwoeling 
 
    NKG; elders werd geploegd 
 
    Rijden met lege of minimaal gevulde bunker; elders nagenoeg volle bunker. 
 
   Rijden met vrijwel leeg mestvat, elders vol vat.  
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Het bodemvochtgehalte tijdens de metingen: 

Bodemvochtgehalte (gravimetrisch) 26/02/2012 

0-30 cm-mv (mengmonster): 0,240  
30-50 cm-mv (mengmonster): 0,214  

Er worden duidelijke tendensen zichtbaar in de behandelingen (vlgns. Figuur 90). Verdere statistische 
analyse is als volgt: 

Model: Blok * DW * NKG * Bunkervol = P33       
met  4 blokken (A, B, C, D)  
 DW: Diepwoelen = 1,  Niet diepwoelen = 0;  
 NKG = 1,  Ploegen = 0; 
 Mestinjectie: vat maximaal gevuld = 1; minimaal gevuld = 0; 
 Bunkervol:  bunker van de opraper maximaal gevuld = 1;   
   bunker van de opraper minimaal (max. tot 1/3) gevuld = 0. 

 P33: Penetratieweerstand op 33 cm-mv. 

N = 800 

p=0,0046  
Blokeffect:  A(a), B(b), C(b), D(c)     
  (Blokken gevolgd door eenzelfde kleine letter: geen sign. verschil).   
  Er is een blokeffect. 

 

 Ondanks de beperkte verschillen in indringingsweerstand wordt toch significante uitsplitsing 
bekomen hetgeen aangeeft dat het aangepaste werkvoorschrift zinvol is. 

Effecten van diepwoeling en NKG: 

 

 DW=0 en NKG =0 kan gelden als getuige: de normale praktijk van ploegen en niet gediepwoeld.  

 Op basis van de hoge waarde (4 MPa) onder deze normale praktijk, rekening houdend met de 
textuur en een hoog bodemvochtgehalte, kan vermoed worden dat op het perceel een sterke 
verdichting of ploegzool in de ondergrond aanwezig is. Dit dient nog verder te worden 
onderbouwd op basis van de benadering van Whalley et al. (2007), zie 2.4.2.4.2: 
bodemvochtgehalte werd gemeten en vochtretentiecurve werd bepaald. 

DW NKG BunkerVol P33 (0.01MPa)

1 1 1 261 a

1 1 0 294 ab

0 1 1 331   bc

0 1 0 332   bc

1 0 0 357     c

1 0 1 368     c

0 0 0 369     c

0 0 1 470       d

DW NKG P33 (0.01MPa)

1 1 278 a

0 1 332 b

1 0 361 c

0 0 403 d

NKG P33 (0.01MPa)

1 305 a

0 382 b

DW P33 (0.01MPa)

1 327 a

0 374 b
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 Algemeen wordt zowel na diepwoelen als na NKG met de Bekenploeg daling van de 
indringingsweerstand vastgesteld op 33 cm-mv. 

 Ten opzichte van de getuige, normale praktijk heeft de diepwoeling een vermindering 
gerealiseerd in de indringingsweerstand op 33 cm-mv van 4 MPa naar 2,8 MPa op voorwaarde dat 
nadien niet geploegd werd. 

 Waar niet gediepwoeld werd, is als gevolg van ploegen, ten opzichte van niet-kerend 
grondbewerken, deze weerstand verhoogd van 3,3 naar 4 MPa. In 2012 is met andere woorden 
als gevolg van het ploegen de indringingsweerstand nog verhoogd. 

 Waar geploegd werd na diepwoelen is deze indringingsweerstand terug gevoelig verhoogd t.o.v. 
NKG, en zelfs hoger dan wanneer niet gediepwoeld werd. 

Diepwoelen heeft m.a.w. de indringingsweerstand op de diepte van 33 cm verlaagd op de plaats waar de 
woeltand passeerde. Men kan dit verder interpreteren als volgt: door de diepwoeling nam de 
bodemverdichting af, doch bijgevolg daalde ook de precompressiesterkte waardoor de bodem zeer 
gevoelig werd voor herverdichting. Dergelijke verdichting is dan ook teweeggebracht door het ploegen 
met tractorwiel op 25 à 30 cm. Op deze bodem en onder deze omstandigheden is het dan ook duidelijk 
aangewezen niet te ploegen. Bovenvelds berijden, NKG, heeft dit verdichtingseffect niet teweeggebracht. 

Ook is duidelijk dat (waar niet gediepwoeld werd) in 2012, onder de gegeven omstandigheden, de NKG 
met de Beken-erosieploeg duidelijk remediërend of bodemstructuur-besparend heeft gewerkt t.o.v. 
ploegen. Door ploegen in 2012 is de indringingsweerstand op 33 cm-mv verhoogd. 

Effecten van rijden met volle bunker: 

 

 Na diepwoelen èn na NKG heeft het rijden op het land met volle bunker onder de gegeven 
omstandigheden geen effect gehad op de indringingsweerstand. 

 Na NKG is de bodem mogelijk voldoende draagkrachtig geweest om rijden met volle bunker toe te 
laten zonder effect. 

 Doch na ploegen of na diepwoelen heeft onder de gegeven omstandigheden rijden met een volle 
bunker de indringingsweerstand op 33 cm-mv verhoogd. Men kan veronderstellen dat onder 
beide voorwaarden de precompressiesterkte betekenisvol was gedaald. 

Effecten van rijden met maximaal of minimaal gevuld mestvat: 

Model: Blok * DW * MestVol = P33       
met  MestVol: Vat minimaal gevuld = 0; max. gevuld = 1 

p=0,0078 
Blokeffect: A(a), B(b), C(b), D(c)   (gevolgd door eenzelfde kleine letter: geen sign. verschil) 

 

 Na rijden met een vol mestvat wordt een indringingsweerstand waargenomen die hoger ligt dan 
waar met een minimaal gevuld vat werd gereden, onafgezien of er al dan niet werd gediepwoeld. 

NKG BunkerVol P33 (0.01MPa)

1 1 296 a        

1 0 313 a      

0 0 363   b  

0 1 419     c  

DW BunkerVol P33 (0.01MPa)

1 1 314 a        

1 0 336 a      

0 0 358   b    

0 1 401     c    

DW MestVol P33 (0.01MPa)

1 0 310 a      

0 0 366   b    

1 1 397   bc  

0 1 409     c  
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Voor alle berekende effecten dient onderzocht te worden of deze consistent zijn met de lasten 
uitgeoefend op de bodem in de gegeven omstandigheden. 

De penetrografie werd niet hernomen in de winter van 2014, gezien de kwaliteit van de diepwoeling en 
gezien er geen verdere effecten op de productie als gevolg van de diepwoeling werden waargenomen. 

 

3.3.3.4 Effecten van de behandelingen op de schijnbare dichtheid 

In eenzelfde lijn wordt gezocht naar het effect van de behandelingen op de schijnbare dichtheid (op 35 
cm-mv).  

 

Meting op 26 februari 2013: 

De staalname werd uitgevoerd in de winter van 2013. Het aantal Kopecky-ringstalen bedroeg 64. De 
staalname gebeurde bij een gemiddeld gravimetrisch vochtgehalte van 17,4%. Men kan stellen dat de 
bodem gevoelig droger lag dan veldcapaciteit. 

 Diepwoelen en bodembewerking: 

 

 Gemiddeld bedraagt de schijnbare dichtheid op 35 cm-mv  1,634 kg/dm³. Dit is eerder hoger dan 
de drempelwaarde waarbij de wortelgroei geïnhibeerd wordt. (Zie Tabel 26, pagina 95). 

 Ploegen heeft geen effect op de verdichting op 35 cm-mv.  

 De diepwoeling heeft zich niet vertaald in een daling van de schijnbare dichtheid. 

 

 Rijden met volle wagen bij de oogst: 

 

 Geen effecten. 

Er worden m.a.w. geen effecten op schijnbare dichtheid waargenomen ondanks de reeds zeer intensief 
meetcampagne. Gezien anderzijds de penetratieweerstand op deze diepte na diepwoeling wel degelijk is 
afgenomen, kunnen enkele verklaringen worden voorop gesteld: 

1. ofwel is een bodemverluchting gerealiseerd onder vorm van macroporositeit terwijl dit (nog) niet 
geleid heeft tot een lagere schijnbare dichtheid van de massa van de bodem op deze diepte; 

2. ofwel is de variatie in het veld dermate hoog en is ten opzichte van puntwaarnemingen (100cc) 
het aantal staalnames nog te beperkt, zodat geen statistische uitsplitsing mogelijk is. Zoals verder 
ook uit de profielkuilanalyses bleek, is het effect van de diepwoeling enkel zeer plaatselijk te 
merken. 

3. ofwel, gezien de vaststelling van zeer hoge waarden in bulkdensiteit, wordt de staalname in vraag 
gesteld. Mogelijk is bij de staalname in de vochtige bodem verdichting opgetreden. 

In het verdere onderzoek werd de staalname daarom hernomen. 

 

DW NKG Sch. dichtheid

0 0 1.6217 a    

0 1 1.6267 a    

1 0 1.6396 a    

1 1 1.6493 a    

NKG Bunkervol Sch. dichtheid

1 1 1.612 a    

0 1 1.624 a    

0 0 1.636 a    

1 0 1.653 a    
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Meting op 4 april 2013 

Omwille van het omslachtige staalnamewerk werd slechts bemonsterd a.h.v. 32 Kopeckringen.  

Gemiddeld bedroeg de schijnbare dichtheid op 35 cm-mv  1,53 kg/dm³, significant verschillend van deze 
gemeten na de voorgaande staalname, hetgeen de 3de verklaring bevestigt. Deze schijnbare dichtheid is 
hoog te noemen (Zie Tabel 26 e.v., pagina 95). 

Er konden echter verder geen effecten op de schijnbare dichtheid worden vastgesteld, hetgeen verklaring 
1 en/of 2 kan bevestigen. 

 

3.3.3.5 Effecten van de behandelingen op de productie 2012, suikerbiet 

De opbrengstbepalingen zijn vermeld in Bijlage 7. 

In hetgeen volgt wordt getracht om na te gaan welke de marginale opbrengsten (meer- of min-) zijn als 
gevolg van de behandelingen. 

Essentiële parameters in de oogstresultaten bestaan uit de netto productie bieten, het suikergehalte, de 
suikerproductie per ha, en in mindere mate de extraheerbaarheid. 

Gezien in de verdere analyse naar betekenisvolle verschillen als gevolg van de behandelingen wordt 
gezocht onder veronderstelling van een model, wordt vooraf nagegaan welke correlaties er bestaan 
tussen de afhankelijke variabelen: 

 

Afhankelijke variabelen zijn suikergehalte (S%) en extraheerbaarheid, en netto opbrengst en 
suikerproductie (S) per ha. 

Model: Blok, DW, NKG = S%, S      

p=0,31  
Er is geen blokeffect. 

Gezien het model niet significant is, dient de verdere analyse met voorzichtigheid beschouwd te worden 
(unprotected Duncantest). Anderzijds is het aantal factoren wel beperkt. 

Verdere statistische analyse is als volgt: 

 

Effecten van rijden met maximaal of minimaal gevuld mestvat: 

(N=8) Er zijn geen effecten. 

 
Effecten van diepwoeling en NKG: 

Gezien de behandeling ‘Rijden met volle bunker’ per definitie slechts bij de oogst werd toegepast, worden 
enkel de behandelingen diepwoelen en NKG beschouwd. Bovendien wordt de indeling naar blokken 
aangepast aan een mogelijke bodemkundige gradiënt, hetgeen ook bevestigd werd bij narekenen. 
Verschillen in effecten splitsen verder significant uit. Het betreft een zuiver statistische operatie. 
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De volgende blokindeling wordt doorgerekend (A, B, C, D): 

 

 

 Op verse opbrengst (kg/ ha) 

 

Als getuige kan gelden de normale praktijk op het bedrijf: ploegen en niet gediepwoeld.  

 Er is een significant effect van niet-kerende grondbewerking. Gemiddeld heeft deze een 
verhoging van 6348 kg/ha tot gevolg.  

 De diepwoeling heeft een kg-opbrengstdaling tot gevolg van 5625 kg/ha, hoewel de 
indringingsweerstand op 33 cm-mv als gevolg van de diepwoeling verlaagde. Mogelijke verklaring 
hiervoor kan liggen in de minder goede kwaliteit van de uitvoering van de diepwoeling. 

 

 

 

5 6 7 8 10 niet diepwoelen

1 2 3 4 9 diepwoelen (>>45cm)

5 6 7 8 10 niet diepwoelen

1 2 3 4 9 diepwoelen (>>45cm)

5 6 7 8 10 niet diepwoelen

1 2 3 4 9 diepwoelen (>>45cm)

5 6 7 8 10 niet diepwoelen

1 2 3 4 9 diepwoelen (>>45cm)

N
Mestinjectie met max. halfvol vat met vol vat

Ploegen Niet kerend (Bekenploeg) Ploegen

normaal of
volle bunker lege bunker

C D

BA

DW NKG NetVers(kg/ha)

1 0 78287 a    

0 0 84120 ab  

1 1 84896 ab

0 1 90208   b

NKG NetVers(kg/ha)

0 81204 a

1 87552 b

DW NetVers(kg/ha)

1 80931 a

0 86556 b
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 Op suikergehalte 

 

 Enkel trendmatig (p=0,053) is er positief effect van de NKG op het suikergehalte. 

 Diepwoeling heeft geen effect.  

 

 Op suikeropbrengst 

 

 Er is een significant effect van niet-kerende grondbewerking. Gemiddeld heeft deze een 
verhoging van 1320 kg Suiker/ha tot gevolg.  

 De diepwoeling heeft een opbrengstdaling tot gevolg van 962 kg Suiker/ha. Dit is in de lijn van de 
eerdere vaststelling in netto opbrengsten. 

 

 Op extraheerbaarheid 

 

 Extraheerbaarheid neemt toe als gevolg van de niet-kerende grondbewerking.  

 Er is geen effect als gevolg van diepwoelen.  

 

 

 
  

DW NKG Suikergeh.%

0 0 17.97 a    

1 0 18.12 ab  

1 1 18.21 ab

0 1 18.27   b

NKG Suikergeh.%

0 18.04 a

1 18.24 a

DW NKG Suiker, kg/ha

1 0 14189 a    

0 0 15114 ab  

1 1 15462   bc

0 1 16479     c

NKG Suiker, kg/ha

0 14651 a

1 15971 b

DW Suiker, kg/ha

1 14698 a

0 15660 b

NKG Extraheerb.

0 0.90677 a

1 0.91345 b
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3.3.3.1 Effecten van de behandelingen op de productie 2013, wintertarwe 

De opbrengstbepalingen zijn vermeld in Bijlage 7. 

Waarneming: 

Als gevolg van een onweer (27/07/2013) legerden vele stroken in het perceel waarin het 
proefveld gelegen is. Er werd geen legering waargenomen in de stroken van de proef die niet-
kerend bewerkt werden. De legering had enkel plaats in de geploegde delen. 

Proefoogsten op 14/08/20213. 

Afhankelijke variabelen: 

Vochtgehalte van de tarwe:  H% (%)  
Tarweopbrengst bij 15% vochtgehalte:  Y15 (kg/ha)  
Hectolitergewicht:   HLG (kg/hl) 

Vooraf wordt nagegaan welke correlaties er bestaan tussen de afhankelijke variabelen: 

 

Vochtgehalte en hectolitergewicht zijn niet gecorreleerd. De opbrengst neemt toe met het 
hectolitergewicht en daalt met het vochtgehalte. 

Onafhankelijke variabelen: 

Bij de oogst in 2013 dient eveneens rekening gehouden te worden met de behandeling die bij de 
bietenoogst in 2012 werd uitgevoerd door rijden met al dan niet volle bunker:   
 Bunkervol = 1: met nagenoeg volle bunker;   
 Bunkervol = 0: met minimaal geladen bunker (<1/3). 

 

Model: DW, Mestvol = Y15 

p=0,84. Uit verdere analyse blijken geen effecten van rijden met maximaal of minimaal gevuld 
mestvat. 
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Model: Blok, DW, NKG, Bunkervol = Y15 

p=0,88  
Er is geen blokeffect. 

Gezien het model niet significant is, dient de verdere analyse met voorzichtigheid beschouwd te worden 
(unprotected Duncantest). Anderzijds is het aantal factoren wel beperkt. 

Verdere statistische analyse is als volgt: 

Effecten op de opbrengst door diepwoeling, NKG, en rijden met volle bunker bij de voorgaande oogst: 

 

De diepwoeling heeft geen effect op de tarweopbrengst. 

De opbrengst na ploegen bedraagt 11.054 kg/ha. Als gevolg van de NKG daalt deze tot 9785 kg/ha. Men 
kan dit effect deels verklaren door de ongunstige omstandigheden bij de inzaai van de tarwe die 
onmiddellijk volgde op de NKG. 

Wanneer geploegd werd, heeft rijden met volle bunker in de voorafgaande winter bij de bietenoogst, 
geen effect op de tarweoogst. 

Na de NKG, heeft voorafgaand rijden met volle bunker een positief effect op de tarweoogst (10.223 kg/ha 
t.o.v. 9348 kg/ ha na rijden met lege bunker). Het effect is zeer significant (p<0.01) en het blijft dit ook 
t.o.v. ploegen. 

Volgende verklaringen kunnen vooropgesteld worden:  

Reeds na de inzaai en kieming bleek de standdichtheid onder de NKG gevoelig minder dan na 
ploegen. Door vorst en zeer weinige verkruimeling door NKG werd het zaad onvoldoende 
ingewerkt. 

De NKG werd telkens uitgevoerd in een bouwlaag die volgens de meting weliswaar een weinig 
droger lag dan veldcapaciteit, doch de Bekenerosieploeg heeft in de bouwlaag zeer grove 
blokvormige structuren nagelaten, die plaatselijk nauwelijks in contact waren met de ondergrond 
als gevolg van de grove caviteiten nagelaten door de tanden. De beworteling in de bouwlaag was 
hierdoor zichtbaar minder intensief of dicht, vergeleken met deze na ploegen. Mogelijk heeft 
rijden met volle bunker bij de suikerbietoogst (eind november 2012) de compacte blokvormige 
structuren reeds gebroken, waardoor de erop volgende NKG (begin december 2012) een toch 
meer brekend effect heeft gehad met een mogelijk hogere standdichtheid en/of meer intensieve 
beworteling tot gevolg. 

 
  

DW NKG Bunkervol Y15 (kg/ha)

1 1 0 9255 a

0 1 0 9441 ab

0 1 1 10163   bc

1 1 1 10283     cd

0 0 1 10831     cde

1 0 0 10985       de

1 0 1 11158         e

0 0 0 11182         e

NKG Bunkervol Y15 (kg/ha)

1 0 9348 a        

1 1 10223 a      

0 1 10994   b  

0 0 11084     c  
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Model: Blok, DW, NKG, Bunkervol = H% 

p=0,04  
Er is een blokeffect. 

Het model is significant 

Verdere statistische analyse is als volgt: 

Effecten op het vochtgehalte van het graan, door diepwoeling, NKG, en rijden met volle bunker bij de 
voorgaande oogst: 

De diepwoeling heeft geen effect op het vochtgehalte. 

 

De effecten op het vochtgehalte zijn consistent met de effecten op de tarweopbrengst. 

Hier is een consistente verklaring te geven voor de waarnemingen: waar de standdichtheid zichtbaar 
kleiner was (echter niet gemeten), kan men veronderstellen dat het stikstofaanbod, en mogelijk ook 
wateraanbod, hoger lag per plant, waardoor de afrijping verlaat werd en het graan een hoger 
vochtgehalte had. 

 

Model: Blok, DW, NKG, Bunkervol = HLG 

p=0,17  
Er is geen blokeffect. 

Gezien het model niet significant is, dient de verdere analyse met voorzichtigheid beschouwd te worden 
(unprotected Duncantest). Anderzijds is het aantal factoren wel beperkt. 

Verdere statistische analyse is als volgt: 

Effecten op het hectolitergewicht, door diepwoeling, NKG, en rijden met volle bunker bij de voorgaande 
oogst: 

De diepwoeling of het rijden met volle bunker in 2012 heeft geen effect op het hectolitergewicht. 

 

Als gevolg van de NKG lag ook het hectolitergewicht lager. 
  

NKG Bunkervol Y15 (kg/ha)

1 0 9348 a        

1 1 10223 a      

0 1 10994   b  

0 0 11084     c  

NKG HLG (kg/hl)

1 72.68 a      

0 74.01   b    



Praktijkonderzoek maatregelen tegen bodemverdichting 

 152 

3.3.3.2 Samenhang tussen de bodemverdichting of de indringingsweerstand en de 
productie 2012 

Gezien de verbanden tussen de behandelingen en de indringingsweerstand enerzijds, en anderzijds ook 
tussen de behandelingen en de productie, is het aangewezen na te gaan welke relatie bestaat tussen de 
indringingsweerstand en de productie, onder de gegeven omstandigheden. 

GLMprocedure:  Blok = categorisch,   
   P33 (indringingsweerstand in 0,01 MPa op 33 cm-mv) = continue factor. 

 

In een eenvoudige lineaire benadering betekent bovenstaande dat, onder de gegeven omstandigheden, 
de netto opbrengst daalt met 44,2 kg/ha waar de indringingsweerstand op 33 cm-mv toeneemt met 0,1 
MPa. Ook suikergehalte en suikeropbrengst volgen dit effect. 

 

3.3.3.3 Effecten van de behandelingen op het bodemprofiel 

Een profielkuil werd gegraven ter hoogte van de behandelingen diepwoelen/niet-diepwoelen en 
NKG/ploegen. De profielkuil werd aangelegd op de kruising van deze behandelingen zodat op eenzelfde 
plaats (homogeniteit) vaststellingen mogelijk werden, en zodat de verschillen tussen de behandelingen 
zichtbaar zouden kunnen worden. 

De locatie werd verder gekozen op basis van de resultaten van de penetrografie: er werd gezocht naar 
een locatie waar maximaal verschillen in de penetrografie werden gevonden.  

De profielkuil werd op deze basis gegraven op de kruising van de plotjes D3-D4-D7-D8. Het tijdstip werd 
gekozen bij maximale plantontwikkeling (+/- na de waterdrempelfase van de tarwe, bij het begin van de 
afrijping, 23 juli 2013). Lengte en breedte van de kuil: 1,30 x 1 m². Gezien de voorgaande zeer droge 
periode, kon de kuil in deze lichte leem slechts zeer moeizaam worden gegraven of gekapt. Er kon tot 50 à 
55 cm diepte worden gegraven. Vlak na de oogst werd dieper gegraven tot max. 90 cm-mv, waarbij een 
profielwand werd gemaakt dwars over de richting van de diepwoeling over een breedte van 2,20m. 

In bijlage 7 wordt een gedetailleerde profielbeschrijving (478-D3/D8 (7/13)-1) gegeven voor de 
behandelingen NKG en ploegen. Foto 1 geeft (voorafgaand aan de profielbeschrijving) een overzicht van 
de profielkuil. Foto’s 2, 3 en 5 focussen op de behandeling NKG waar eveneens de diepwoeling passeerde 
(en met volle bunker bieten werd gereden). Foto 4 belicht de overgang tussen de behandeling NKG en 
ploegen (en passage met niet volle bunker). Op foto’s 6 en 7 is het effect van de passage van een 
diepwoeltand te merken. 

Netto Opbrengst (kg/ha) Parameter Std. Err. t p -95% +95%

Intercept 85505.49 769.7445 111.08290 0.000000 83992.18 87018.80

P33 -4.42 2.0068 -2.20260 0.028196 -8.37 -0.47

Blok 1 -670.28 535.3000 -1.25220 0.211256 -1722.67 382.12

Blok 2 -3047.78 468.8859 -6.50000 0.000000 -3969.60 -2125.95

Blok 3 2766.69 539.9445 5.12400 0.000000 1705.17 3828.22

Suikergehalte (%) Parameter Std. Err. t p -95% +95%

Intercept 18.3750 0.0266 689.78380 0.000000 18.3227 18.4274

P33 -0.0007 0.0001 -10.31560 0.000000 -0.0009 -0.0006

Blok 1 -0.0250 0.0185 -1.35180 0.177225 -0.0615 0.0114

Blok 2 0.0487 0.0162 2.99820 0.002888 0.0168 0.0806

Blok 3 0.0386 0.0187 2.06750 0.039340 0.0019 0.0754

Suikeropbrengst (kg/ha) Parameter Std. Err. t p -95% +95%

Intercept 15719.59 147.5324 106.55010 0.000000 15429.55 16009.64

P33 -1.42 0.3846 -3.69860 0.000247 -2.18 -0.67

Blok 1 -137.18 102.5978 -1.33710 0.181958 -338.89 64.52

Blok 2 -517.59 89.8686 -5.75940 0.000000 -694.27 -340.91

Blok 3 544.22 103.4880 5.25880 0.000000 340.76 747.68
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Figuur 96: Profielkuil en details. Proef te Pellenberg, 23 juli en 23 aug.2013. 

Volgende waarnemingen zijn te vermelden en te bespreken (zie Bijlage 7 en Figuur 96; nr. van de foto 
tussen haken): 

Algemeen: 

De bodemlaag tussen 25 à 28 tot ca. 38cm ligt waarneembaar zeer verdicht (3). Er is weinig 
structuurontwikkeling vanaf 25 à 28 cm zoals men deze wel kan waarnemen bij andere diepe 
(zand)leembodems. De bouwlaag is matig tot intensief beworteld tot deze diepte. Tussen 28 en ca. 38 cm 
is weinig beworteling waar te nemen. Dieper neemt ze een weinig toe. Opvallend is de rol van de toch 
nog voorkomende anekische regenwormen. Deze perforeren de verdichte laag toch nog. De beworteling 
dieper dan de bouwlaag volgt zeer systematisch de wormgaten en de krimpscheuren. 

M.b.t. de NKG /ploegen: 

Traditioneel ploegen en inwerken van het bietenblad hebben in dit seizoen een duidelijk betere 
bodemstructuur in de bouwlaag gerealiseerd dan de bewerking met de Bekenerosieploeg (4). Door 
ploegen werd verspreid in de bouwlaag macroporositeit gecreëerd die nadien terug enige 
structuurontwikkeling toeliet. 

⦿ DW; NKG ↔ 

85 cm 

5 

6 7 
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Zoals reeds aangegeven waren de bodemomstandigheden op 30 november 2012 voor de bewerkingen 
zeer ongunstig. Men kan aannemen dat door de Bekenerosieploeg enkel een reeds compacte bodemlaag 
werd opgetild en, niet uitgesloten, in de massa verder gecompacteerd. Opvallend is immers de slechts 
matig intensieve wortelontwikkeling onder tarwe in de bouwlaag. Wel duidelijk zichtbaar is de resterende 
macroporositeit op de diepte (ca. 28 cm) waar de beitels van de Bekenerosieploeg telkens doorgehaald 
werden (2, 4) (voorjaar 2012, en na de bietenoogst voor de inzaai van de tarwe). 

Opvallend is dat in de zone waar met de Bekenerosieploeg werd gewerkt, verticale krimpscheuren waar 
te nemen zijn (2) met een tussenafstand van 40 à 50 cm en soms doorlopend tot een diepte van meer dan 
50 cm. Deze scheuren worden niet waargenomen waar geploegd werd. Al of niet bij de laatste passage, 
werden in de bouwlaag door de erosieploeg eerder massieve blokken gevormd. 

M.b.t. de diepwoeling: 

De passage van de diepwoeltanden is terug te vinden in het bodemprofiel (5, 6, 7). 

De punt van de tand is op deze plaats terug te vinden op 41 à 42 cm-mv op tussenafstanden van 85 cm. 
De ruitvormige tand is plaatselijk duidelijk afgetekend in de bodem. 

Er zijn grove poriën aanwezig hoger dan de tandpunt. Deze verluchting heeft een breedte van ca. 15 cm 
ter hoogte van 28 à 30 cm-mv. Materiaal uit de Bt-horizont is gelift met enkele cm tot in de Ap-horizont. 
Omgekeerd heeft materiaal uit de bouwlaag de ruimte in de B-horizont deels opgevuld. Op de plaats van 
de doorgang van de tand is zichtbaar verluchting opgetreden hetgeen consistent is met de resultaten van 
de penetrografie.  

Rekening houdend echter met een tussenafstand van 85 cm van de tanden kan men schatten dat minder 
dan 15 à 20 % van de meer verdichte laag tussen 28 en 38 cm-mv hiermee werd opengebroken. Het 
decompacterende effect in het volledige vlak van het perceel lijkt hiermee eerder beperkt. 

3.3.4 Samenvatting 

Uit bovenstaande metingen en analyse kan men besluiten m.b.t. de opvolging van de behandelingen en 
onder de gegeven omstandigheden voor het perceel te Pellenberg (zandleem): 

 Het betreft een perceel met verregaande verdichting in de ondergrond. De schijnbare dichtheid 
tussen 35 en 40 cm-mv is hoog te noemen en er worden zeer hoge waarden van 
indringingsweerstand gemeten. 

 Algemeen wordt zowel na diepwoelen als na NKG met de Bekenerosieploeg een daling van de 
indringingsweerstand vastgesteld op 33 cm-mv op de plaats van het spoor van de diepwoeltand. 

 Door de diepwoeling werd minder dan 15 à 20 % van de meer verdichte laag tussen 28 en 38 cm-
mv opengebroken. Het decompacterende effect in het volledige vlak van het perceel lijkt hiermee 
eerder beperkt. De mechanisatie heeft niet toegelaten tot op voldoende diepte te werken. 
Mogelijk werd ook de kritische diepte overschreden voor de combinatie van de gebruikte 
machine en dit type bodem in zijn toestand van verdichting en vochtgehalte. Waar de tanden de 
diepere bodem hebben verlucht, is er zichtbaar intensievere wortelontwikkeling. 

 

 Na diepwoelen èn NKG heeft het rijden op het land met volle bunker onder de gegeven 
omstandigheden geen effect gehad op de indringingsweerstand. 

 Doch na ploegen of na diepwoelen heeft onder de gegeven omstandigheden rijden met een volle 
bunker de indringingsweerstand op 33 cm-mv verhoogd. Men kan veronderstellen dat onder 
beide voorwaarden de precompressiesterkte betekenisvol was gedaald. 
 

 Na rijden met een vol mestvat werd een indringingsweerstand waargenomen die hoger ligt dan 
waar met een minimaal gevuld vat werd gereden, onafgezien of er al dan niet werd gediepwoeld. 
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 De vermindering in deze indringingsweerstand, zowel na diepwoelen als na NKG, is in 2012 
algemeen positief gecorreleerd met de opbrengsten (44,2 kg suikerbieten/ha per -0,1MPa), op 
suikergehalte en op totale suikeropbrengst. 

 De niet-kerende bewerking (Bekenerosieploeg) had in 2012 een positief effect op opbrengst 
(6348 kg/ha), op suikeropbrengst en op extraheerbaarheid. 

 De diepwoeling heeft een daling tot gevolg in netto opbrengst (-5625 kg/ha) en in 
suikeropbrengst, hoewel de indringingsweerstand op 33 cm-mv als gevolg van de diepwoeling op 
de plaats van het spoor verlaagde. Mogelijke verklaring hiervoor is een mogelijk slechte kwaliteit 
in de uitvoering van de behandeling. 

 

De diepwoeling heeft geen effect gehad op de tarweopbrengst in 2013. Er kon geen zinvolle vergelijking 
gemaakt worden tussen ploegen of NKG in het licht van bodemverdichting, omdat de opkomst onder NKG 
zeer gebrekkig was. 

Na de NKG heeft voorafgaand rijden met volle bunker een positief effect op de tarweoogst (10.223 kg/ha 
t.o.v. 9348 kg/ ha na rijden met lege bunker). Het effect is zeer significant (p<0.01) en het blijft dit ook 
t.o.v. ploegen. Volgende verklaringen kunnen vooropgesteld worden:  

- Reeds na de inzaai en kieming bleek de standdichtheid onder de NKG gevoelig minder dan na 
ploegen. Door vorst en zeer weinig verkruimeling door NKG werd het zaad onvoldoende 
ingewerkt. 

- De NKG werd telkens uitgevoerd in een bouwlaag die volgens de meting weliswaar een weinig 
droger lag dan veldcapaciteit. De Bekenerosieploeg heeft echter in de bouwlaag zeer grove 
blokvormige structuren nagelaten, die plaatselijk nauwelijks in contact waren met de ondergrond 
als gevolg van de grove caviteiten nagelaten door de tanden. De beworteling in de bouwlaag was 
hierdoor zichtbaar minder intensief of dicht, vergeleken met deze na ploegen. Mogelijk heeft 
rijden met volle bunker bij de suikerbietoogst (eind november 2012) de compacte blokvormige 
structuren reeds gebroken, waardoor de erop volgende NKG (begin december 2012) een toch 
meer brekend effect heeft gehad met een mogelijk hogere standdichtheid en/of meer intensieve 
beworteling tot gevolg. 
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3.4 Proefveld te Laakdal (zand) 

3.4.1 Algemeen, perceelsgegevens 

1. Bedrijf: 
 

Ver Bruggen 
2430 Laakdal  
Sector : Melkveebedrijf, Kempen  
Het bedrijf werkt steeds niet-kerend.  
Het bedrijf neemt deel aan een kenniskring met een 10-tal bedrijven. 

2. Ligging van het perceel en van het proefvlak: 
Adres:    Schuitbroekstraat, 2430 Laakdal 
Lambertcoördinaten: X: 194300 

    Y: 198100 

  

Figuur 97: Ligging van het proefvlak te Laakdal op de topografische kaart en op de Bodemkaart 

  (Perceelsgrens in groen aangeduid; proefvlak in donkergroen aangeduid)  

 Bronnen: NGI; Bodemkaart van België, digitale kaartbladen 17-5, 25-1. 

 
3. Bodemkaartgegevens 

Het proefvlak ligt volgens de Bodemkaart op de overgang van 2 bodemseries:  
l-Sdm:  Matig natte lemig zandbodem met dikke antropogene humus A horizont, leem op geringe of 
matige diepte,  
Pdm: Matig natte licht zandleembodem met dikke antropogene humus A horizont. 

Deze bodems liggen eerder nat in de winter en zijn vrij laat in het voorjaar toegankelijk. Anderzijds zijn ze 
zelden te droog in de zomer hetgeen samen met de dikke humus A-horizont hun landbouwwaarde 
bepaalt. 

Meer dan 100 m westelijk wordt de drainageklasse droger (l-Scm: Matig droge lemig zandbodem met 
dikke antropogene humus A horizont, leem op geringe of matige diepte). Op meer dan 200 m oostelijk 
komt vernatting en verzwaring van de textuur voor (Lec: Natte zandleembodem met sterk gevlekte, 
verbrokkelde textuur B horizont). Aan de noordzijde, ten noorden van het proefvlak is de bouwlaag 
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minder diep humeus (Pdc: Matig natte licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B 
horizont). 

 
4. Boorstaten, profielbeschrijvingen:  

Zie Bijlage 6: Meetresultaten, waarnemingen en bepalingen m.b.t. het proefveld. 

Bij controle op het terrein werd het leemsubstraat (l-Sdm) niet teruggevonden binnen boordiepte (1,30 
m-mv). Er werd wel vastgesteld dat in de ondergrond in mindere of meerdere mate glauconiet voorkomt, 
en dat plaatselijk op matige diepte lemig zand voorkomt (boring 477-2).  

Men kan enkel aangeven dat het onderscheid tussen l-Sdm en serie Pdm zou bestaan uit een A-horizont 
met een weinig lichtere textuur bij de Sdm, doch met overal een vergelijkbare ondergrond. 

 
5. Bijkomende informatie m.b.t. het perceel en proefvlak 

Het betreft een in 2010 gescheurd, 8 jaar oud weiland. Er werd behandeld met kalkcyanide (tegen 
ritnaald). Het perceel wordt steeds niet-kerend bewerkt. Bewerking gebeurt in O/W-richting.  

Het perceel heeft een oppervlakte van 3 ha en bestond eertijds uit 2 delen (2,2ha en 0,8 ha). Aan de 
uiterst zuidelijke zijde, een relatief hoger gelegen zone tegen een bos aan, blijft het perceel langer nat in 
het voorjaar (ervaring bedrijfsleider). Aan de uiterst NO-zijde zou het perceel heterogener zijn – dit zou 
kunnen overeenkomen met aanvang van de bodemserie Pdc. 

De ligging van het proefvlak werd zodanig gekozen dat met bovenstaande werd rekening gehouden 
teneinde een heterogene uitgangssituatie maximaal te vermijden. 

 

3.4.2 Proefveldplan 

In overleg met de bedrijfsleider en op basis van de beschikbare uitrusting en het perceel werd het 
proefplan uitgewerkt: 

 

Figuur 98: Proefplan voor het proefveld te Laakdal 

 

 

Behandeling

okt 2011

sproeisporen op 24 m na maïsoogst
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9m

5 6 7 8 5 6 7 8 10 niet diepwoelen
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1 2 3 4 1 2 3 4 9 diepwoelen (>>45cm)

5 6 7 8 5 6 7 8 10 niet diepwoelen

A C

1 2 3 4 1 2 3 4 9 diepwoelen (>>45cm)

Behandeling

mrt-apr Mestinjectie, volle tank
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N
Behandeling

najaar oogst normaal of bijna normaal of bijna normaal of bijna normaal of bijna bijna
volle bunker lege bunker volle bunker lege bunker volle bunker lege bunker volle bunker lege bunker lege bunker

108m

NKG Ploegen NKG
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Geplande behandelingen:  

Na de maïsoogst 2011 worden dwars op de gebruikelijke bewerkingsrichting 2 stroken van 9 m breedte 
gediepwoeld. 

In het voorjaar van de volgende jaren (2012-2013) wordt in de rijrichting mest ingereden met lage 
bandenspanning of max. halfvolle tank; op 1 strook (zuidelijke zijde) wordt gereden met hoge 
bandenspanning of volle tank. Vervolgens wordt een gedeelte geploegd, en er onmiddellijk op volgend 
wordt het resterend deel, zoals gebruikelijk op het bedrijf, niet-kerend bewerkt bij de inzaai. 

Bij de oogst wordt eveneens gedifferentieerd in last. 

Rotatie:  Maïsteelt, jaarlijks. 
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3.4.3 Resultaten, proef  te Laakdal (zand) 

3.4.3.1 Behandelingen 

 

Datum Bewerking Mechanisatie Bandenconfiguratie (type, druk)

20/04/2011 Inzaai maïs

Begin 

okt.2011

Oogst als 

hakselmaïs

20/10/2011 Diepwoelen Tractor New Holland T7030, 170 pk, ca.7 t. Recent achterbanden 

Continental 650/65R42; 

voorbanden Continental 

540/65R30. Druk van de 

tractorbanden verlaagd tot 1 bar 

Evers Forest LE-9G, deelbare cultivator met 5 + 4 

tanden, 75 cm vrije doorlaat; Er werd 

gediepwoeld met de eerste rij (5 met beitels, 

8cm), èn met de tweede rij tanden (4 met 

ganzenvoeten 25 cm) neergelaten. 

25/10/2011 Inzaai 

groenbedekker, 

(wintertarwe)

Geen belasting van betekenis.

30/03/2012 Tarwe gebroken Schijfeg, tot ca 10 cm-mv

8/05/2012 Mestinjectie Tractor: zie hoger.

Bemesting 

volgens advies, 

tot 170 N

Mestvat (6t): met bijna leeg vat + max. 3 à 4t;  

met volle ton + max 16t. 

2 assen, 4 banden 710/45/26.5 

/Trelleborg, breedte 70 cm, op 

1,5 bar.

11/05/2012 Ploegen /NKG Tractor: zie hoger.

Ploegen met tractorwiel op ca. 22-25 cm-mv.

/NKG Schijfeg, tot ca 10 cm-mv

14/05/2012 Zaai maïs Tractor 80 pK

Geen belasting van betekenis.

Rijbemesting 70 

kg 20-10

Geen belasting van betekenis.

Bespuitingen Geen belasting van betekenis.

23/10/2012 Oogst maïs Claas Jaguar900. 11,5 t zd banden 955/32;  2 bar

Wagen 2as + Fendt: Leeg 17,2 t + max. lading 13 t Fendt: 650 65R42 (1,8 bar); 2-

asser: 650 55 25 (4 bar), zeer 

brede banden (uitzonderlijk 

verkeer).

Beperkte insporing: ca. 5cm

26/10/2012 Zaai 

groenbedekker 

(Rogge)

Tractor 80 pK

Geen belasting van betekenis.

15/04/2013 Rogge 

ondergewerkt

Schijfeg, tot ca 10 cm-mv

22/04/2013 Mestinjectie Tractor: zie hoger.

Bemesting 

volgens advies, 

tot 170 N

Mestvat (6t): met bijna leeg vat + max. 3 à 4t;  

met volle ton + max 16t. 

2 assen, 4 banden 710/45/26.5 

/Trelleborg, breedte 70 cm, op 

1,5 bar.

23/04/2013 Ploegen /NKG Tractor: zie hoger.

Ploegen met tractorwiel op ca. 22-25 cm-mv.

/NKG Schijfeg, tot ca 10 cm-mv

27/04/2013 Zaai maïs Tractor 80 pK

Geen belasting van betekenis.

Rijbemesting 70 

kg 20-10

Geen belasting van betekenis.

Bespuitingen Geen belasting van betekenis.

24/10/2013 Oogst maïs Claas Jaguar900. 11,5 t zd banden 955/32;  2 bar

Wagen 2as + Fendt: Leeg 17,2 t + max. lading 13 t Fendt: 650 65R42 (1,8 bar); 2-

asser: 650 55 25 (4 bar), zeer 

brede banden (uitz.verkeer).

Beperkte insporing: ca. 5cm

31/10/2013 Zaai triticale Tractor 80 pK

Geen belasting van betekenis.
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Aanvullende informatie: 

 De diepwoeler werd ontleend aan Agropack 

 De diepwoeling werd opgevolgd. De effectieve gemiddelde diepte lag van 45 tot 50 cm-mv. De lift 
van de grond bedroeg 10 à 15 cm. 

 

 

Figuur 99: Behandeling diepwoelen in het proefveld te Laakdal 

 

3.4.3.2 Metingen en bepalingen 

M.b.t. metingen en bepalingen: zie onder Bijlage 8: Meetresultaten, waarnemingen en bepalingen m.b.t. 
het proefveld te Laakdal (zand). 
In onderstaande worden enkele bijkomende elementen aangegeven. 
 

1. Bodemprofielopname  

Op basis van de granulometrie van de bouwlaag wordt de textuur als zand beoordeeld (met kleifractie 
6%, leemfractie 7%). Ook op basis van de palpatiemethode wordt de textuur van de bouwlaag als zand 
(grof) aangeduid. 

De textuur van de horizonten wordt steeds als zand aangeduid, en onder de bouwlaag als zand tot lemig 
zand, in minder of meerdere mate glauconiethoudend. 

De bodemprofielopname gaf geen aanleiding tot verdere afbakeningen volgens eventuele heterogeniteit. 
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2. Monitoring bij de behandelingen 

In bovenstaande werd reeds uiteengezet onder welke voorwaarden de behandelingen gebeurden: 
mechanisatie, bandenspanningen, werkdiepte. Verder werd telkens de bodemvochttoestand bepaald. 

3. Bodemvruchtbaarheid 

In de analyseresultaten bleken geen extreme waarden die een optimale teeltontwikkeling zouden 
hypothekeren. 

4. Bodemvochtgehalte 

De staalname en de bepaling op het ogenblik van de behandelingen en de penetrografie. 

5. Vochtretentiecurve 

De staalname en de bepalingen werden uitgevoerd volgens plan. 

6. Schijnbare dichtheid 

De schijnbare dichtheid werd bepaald op 10 plaatsen verspreid in het proefvlak, in 3 herhalingen, en dit 
op 15 cm-mv en op 40 cm-mv, voorafgaand aan de diepwoeling. 

Een meer systematische opname volgde in de winter 2013, waarbij onder 20 experimentele plots in 4 
herhalingen ongestoorde monsters werden genomen. 

7. Granulometrie en koolstofgehalte 

De granulometrie werd bepaald van de bouwlaag (Ap), en van de onderliggende laag (diepte bepaald op 
basis van de boorstaten). De granulometrie werd bepaald in 5 fracties (klei, leem in 3 
korrelgrootteklassen, en zand). 

8. Locatie van de monsternames, bepalingen en behandelingen. 

Er werd getracht om het spoor van de diepwoeling met precisie vast te leggen met RTK-GPS met 
registratie per 2 sec. Ook hier zorgde de tractor echter dermate voor afscherming van de signalen dat zeer 
geregeld de registratie onderbroken werd. Uiteindelijk werd met RTK-GPS handmatig het spoor van een 
tand op een aantal stroken na de diepwoeling vastgelegd. 

9. Penetratiekarakteristiek 

Zie verder. 

10. Waarnemingen in de teeltontwikkeling en bepalingen van de productie. 

Op 16 april werden kleurverschillen vastgesteld in de tarwe (groenbedekker na diepwoelen). Zie verder, 
3.4.3.5. 

Op het zicht, tijdens het teeltseizoen en bij de oogst, volgens de gewasstand van de maïs, splitsten de 
behandelingen niet uit. 

In tegenstelling tot de maïsteelt in het algemeen in de streek in 2012, kan men de teelt op dit perceel 
geslaagd noemen: voldoende vroege inzaai, en een goede ontwikkeling en productie. 

Ook in 2013 verliep, algemeen gesteld, de teelt optimaal op dit perceel. 

Op 16 oktober 2012 en op 17 oktober 2013 werden per behandeling in 4 herhalingen handmatig 
proefvlakken geoogst volgens het relevante werkvoorschrift (Bodemkundige Dienst van België):  4 rijen x 
4 m, resp. x 2 m, met afstand tussen de rij van 0,75 m of 12 m², resp. 6 m² per herhaling.  

 Versgewicht van kolven en versgewicht van de stengels werden ter plaatse gewogen.  

 Deelstalen werden genomen voor de bepaling van het drogestofgehalte in het laboratorium. 
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3.4.3.3 Effecten van de behandelingen op de indringingsweerstand 

2011 

Als enige perceel kon hier de penetrografie opgenomen worden vóór de behandelingen (de bodem van 
de andere percelen was te droog voordien). 

De indringingsweerstand in het proefvlak werd gemeten op 17 juni 2011, dus voorafgaand aan de 
behandelingen. Deze wordt weergegeven door volgende figuren, op diepte 15 cm-mv en op 40 cm-mv 
(gecorrigeerde meetwaarden, zie 3.1.2).  

Het bodemvochtgehalte tijdens de metingen: 
Bodemvochtgehalte (gravimetrisch) 

10-20 cm-mv (mengmonster): 0,209  
30-40 cm-mv (mengmonster): 0,183  

Het levert een eerder heterogeen beeld in penetratieweerstand op deze dieptes. 

(15 cm)  (40 cm)  

 
Indringings- 
weerstand 
(N/m²): 
 

 
 

Figuur 100: Indringingsweerstand op het proefvlak te Laakdal (17 juni 2011) op diepte 15 cm-mv en 40 cm-mv. 

 

2013 

Op basis van de eerste meetreeksen en de ervaringen op de andere percelen werd hier eveneens 
geopteerd om het meetprotocol, het werkvoorschrift, aan te passen naar een gestructureerde opname en 
aanzienlijk intensievere opnames. In de winter van 2013, na het teeltseizoen 2012, werd een volgende 
meetcampagne uitgevoerd. Per experimentele plot werden 20 metingen uitgevoerd, centraal, dwars op 
de normale werkrichting en volgens de passage van de tanden van de diepwoeler: 720 opnames in totaal. 
In bijlage worden per plot en volgens de proef-lay-out de gemiddelde waarden en standaardafwijkingen 
gegeven.  
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Op het zicht werd nagegaan op welke diepte tussen 35 en 45 cm-mv en in welke mate de meetwaarden 
zich uitsplitsen volgens de behandelingen. Onderstaande geeft een overzicht weer voor de meetwaarde 
op 38 cm-mv. 

 

 

 

(0,01 MPa) 

0-100 

100-150 

150-200 

200-250 

250-1000 

 

Figuur 101: Indringingsweerstand op het proefvlak te Laakdal (11/03/2013) 

Meetwaarde op diepte van 38 cm-mv. 

Het bodemvochtgehalte tijdens de metingen: 

Bodemvochtgehalte (gravimetrisch) 
   

0-30 cm-mv (mengmonster): 0,328  
30-50 cm-mv (mengmonster): 0,249  

 

Er worden duidelijke tendensen zichtbaar in de behandelingen (zie ook Figuur 98: Proefplan voor het 
proefveld te Laakdal). Verdere statistische analyse is als volgt: 
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Model: Blok * DW * NKG * Oogstwagen = P38       
met  4 blokken (A, B, C, D)  
 DW: Diepwoelen = 1; Niet diepwoelen = 0  
 NKG = 1; ploegen = 0 
 Mestinjectie: vat maximaal gevuld = 1; vat minimaal gevuld = 0; 
 Oogstwagen:  bereden met gevulde wagen = 1; niet bereden met wagen = 0  
   (wel steeds passage van de hakselaar).  
 P38: Penetratieweerstand op 38 cm-mv 
N = 720  
p=0,00076  
Blokeffect:  A(a), B(b), C(a), D(a)   
  (Blokken gevolgd door eenzelfde kleine letter: geen sign. verschil) 

 

 Ondanks soms beperkte verschillen in gemiddelde indringingsweerstand wordt toch een 
significante uitsplitsing bekomen hetgeen aangeeft dat het aangepaste werkvoorschrift zinvol is. 

 

Effecten van diepwoeling en NKG: 

 

 De normale praktijk van NKG en niet gediepwoeld kan gelden als getuige. 

 De indringingsweerstand is in algemene termen in een eerste benadering zeker niet laag te 
noemen op deze diepte, rekening houdend met een natte humusrijke zand. In welke mate van 
aanzienlijke verdichting onder de getuige kan gesproken worden, dient nog verder te worden 
onderbouwd op basis van de benadering van Whalley et al. (2007), zie 2.4.2.4.2: 
bodemvochtgehalte is gemeten en vochtretentiecurve werd bepaald. 

 

 Algemeen wordt na diepwoelen een daling van de indringingsweerstand met 1 MPa vastgesteld 
op 38 cm-mv. 

 Ten opzichte van de getuige heeft de diepwoeling een vermindering gerealiseerd in de 
indringingsweerstand op 38 cm-mv van ca. 3 MPa naar ca. 1,8 MPa onder de praktijk van NKG 
onder de gegeven omstandigheden. 

 

DW NKG Oogstwagen P38 (0.01MPa)

1 0 0 160 a

1 1 0 171 ab

1 1 1 185   b

1 0 1 216     c

0 0 0 263       d

0 0 1 270       d

0 1 1 295         e

0 1 0 297         e

DW NKG P38 (0.01MPa)

1 1 177 a

1 0 188 a

0 0 266   b

0 1 296     c

NKG P38 (0.01MPa)

0 227 a

1 236 a

DW P38 (0.01MPa)

1 182 a

0 283 b
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 Waar niet gediepwoeld werd, blijkt ploegen op deze diepte, ten opzichte van niet-kerend 
bodembewerken, deze weerstand zelfs te verlagen met 0,3 MPa ondanks dat ploegen niet tot op 
deze diepte werd uitgevoerd. 

 Waar geploegd werd na diepwoelen is deze indringingsweerstand niet significant terug verhoogd 
(met 0,1 MPa) t.o.v. NKG. 

Diepwoelen heeft m.a.w. de indringingsweerstand op de diepte van 38 cm verlaagd. Deze verhoogt terug 
(trendmatig) wanneer nadien wordt geploegd. 

Na langdurig NKG (getuige, niet gediepwoeld) heeft ploegen op deze diepte de indringingsweerstand 
verlaagd. Mogelijk heeft onder langdurige NKG er een verdichting plaatsgegrepen die na ploegen deels 
terug wordt verminderd. 

 

Effecten van rijden met oogstwagen (max. gevuld): 

 

 Onder NKG heeft rijden met een volle bunker geen effect op de indringingsweerstand op 38 cm-
mv. 

 Waar niet gediepwoeld werd is er geen effect van rijden met volle wagen. 

 Waar geploegd werd of waar gediepwoeld werd, is deze weerstand lager, en treedt door rijden 
met volle wagen terug verhoging op.  

Men kan vermoeden dat na diepwoelen of na ploegen de bodemweerstand (en wellicht de 
precompressiesterkte) dermate verlaagd is dat deze gevoelig wordt aan verdichting door rijden met volle 
wagen. 

 

Effecten van rijden met maximaal of minimaal gevuld mestvat: 

Model: DW * MestVol = P38       
met  Mestinjectie: vat maximaal gevuld = 1; vat minimaal gevuld = 0; 
p=0,04 (protected Duncantest) 
 

 

 De behandeling werd aangelegd enkel onder NKG. Rijden met een vol mestvat heeft geen effect 
gehad. Er is evenmin interactie met de voorafgaande diepwoeling. 

 

Voor alle berekende effecten dient onderzocht te worden of deze consistent zijn met de lasten 
uitgeoefend op de bodem in de gegeven omstandigheden. 

NKG Oogstwagen P38 (0.01MPa)

0 0 211 a

1 0 234   b

1 1 240   b

0 1 243   b

DW Oogstwagen P38 (0.01MPa)

1 0 166 a

1 1 200   b

0 1 282     c

0 0 283     c

DW MestVol P38 (0.01MPa)

1 0 159 a

1 1 160 a

0 1 272   b

0 0 274   b
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2014 

In de winter van 2014 werd de meetcampagne herhaald: op 5/02/14 werden per experimentele plot 20 
metingen uitgevoerd, centraal, dwars op de normale werkrichting, 720 opnames in totaal. In bijlage 
worden per plot en volgens de proef-lay-out de gemiddelde waarden en standaardafwijkingen gegeven.  

Het bodemvochtgehalte tijdens de metingen duiden op een bodem die een weinig droger lag dan tijdens 
de metingen in 2013. 

Bodemvochtgehalte (gravimetrisch.) 5/02/2014 

0-30 cm-mv (mengmonster): 0,311  
30-50 cm-mv (mengmonster): 0,232  

 

Model: Blok * DW * NKG * Oogstwagen = P38       
met  4 blokken (A, B, C, D)  
 DW: diepwoelen = 1; niet diepwoelen = 0  
 NKG = 1; ploegen = 0 
 Mestinjectie: vat maximaal gevuld = 1; vat minimaal gevuld = 0; 
 Oogstwagen:  bereden met gevulde wagen = 1; niet bereden met wagen = 0  
   (wel steeds passage van de hakselaar). 

 P38: Penetratieweerstand op 38 cm-mv 

N = 720  
p=0,00095  
Blokeffect:  A(a), B(b), C(ac), D(c)   
  (Blokken gevolgd door eenzelfde kleine letter: geen sign. verschil) 

 

Effecten van diepwoeling en NKG: 

 

De belangrijkste vaststellingen in de winter van 2014 blijven onveranderd t.o.v. deze van het jaar 
voordien, met de volgende nuances: 

 Algemeen wordt na de diepwoelen van 2011, nog steeds een (met 0,6 MPa) verminderde 
indringingsweerstand vastgesteld op 38 cm-mv onder de gegeven omstandigheden. 

DW NKG Oogstwagen P38 (0.01MPa)

1 0 1 209 a

1 1 0 214 a

1 0 0 224 a

1 1 1 253   b

0 0 1 270   bc

0 0 0 279     c

0 1 0 282     c

0 1 1 312       d

DW NKG P38 (0.01MPa)

1 0 217 a

1 1 230 a

0 0 273   b

0 1 295     c

NKG P38 (0.01MPa)

0 245 a

1 262 b

DW P38 (0.01MPa)

1 224 a

0 285 b
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 Deze weerstand verhoogde (trendmatig) wanneer nadien werd geploegd, doch ook na 2 
seizoenen is deze verhoging (nog) niet significant. Onder de gegeven voorwaarden is de 
uitgevoerde bodemverluchting in deze lemigzandbodem m.a.w. waarschijnlijk stabiel 
gebleven. 

 Eveneens wordt bevestigd dat na langdurig NKG (getuige, niet gediepwoeld) ploegen op 
deze diepte de indringingsweerstand heeft verlaagd. Mogelijk heeft onder langdurige NKG 
er een verdichting plaatsgegrepen die na ploegen deels terug werd verminderd. 

 

Effecten van rijden met oogstwagen (max. gevuld): 

 

 De vaststellingen van 2013 worden vrijwel bevestigd: 

 Onder NKG heeft rijden met een volle bunker geen effect op de indringingsweerstand op 
38 cm-mv. 

 Waar niet gediepwoeld werd is er geen effect van rijden met volle wagen. 

 Waar gediepwoeld werd, is deze weerstand lager en treedt door rijden met volle wagen 
terug verhoging op.  

 

Effecten van rijden met maximaal of minimaal gevuld mestvat: 

Model: DW * MestVol = P38       
met  Mestinjectie: vat maximaal gevuld = 1; vat minimaal gevuld = 0; 
p=0,43 (unprotected Duncantest) 
 

 

 De behandeling werd aangelegd enkel onder NKG. Waar gediepwoeld werd heeft rijden met een 
vol mestvat de indringingsweerstand terug werd verhoogd. van 2 MPa naar 2,4 MPa. Dit effect is 
significant in 2014; het was nog niet significant in 2013. 

 
  

NKG Oogstwagen P38 (0.01MPa)

0 1 239 a

1 0 249 a

0 0 251 a

1 1 282   b

DW Oogstwagen P38 (0.01MPa)

1 0 218 a

1 1 231   b

0 0 281     c

0 1 291     c

DW MestVol P38 (0.01MPa)

1 0 199 a

1 1 236   b

0 0 260   b

0 1 268   b
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3.4.3.4 Effecten van de behandelingen op de schijnbare dichtheid 

Meting maart 2013 

 Model: Blok * DW * NKG = Schijnbare dichtheid       
met  4 blokken (A, B, C, D)  
 DW: diepwoelen = 1; niet diepwoelen = 0  
 NKG = 1; ploegen = 0  
 Schijnbare dichtheid op 35 cm-mv (kg/dm³) 

N = 80  
p=0,08 (unprotected Duncantest)  
Blokeffect:  A(a), B(a), C(b), D(c)   
  (Blokken gevolgd door eenzelfde kleine letter: geen sign. verschil) 

 

 Onder de getuige (niet gediepwoeld, NKG) is de schijnbare dichtheid op 35 cm-mv matig 
hoog, ca.1,49 kg/dm³. 

 Waar niet gediepwoeld werd, is de schijnbare dichtheid toegenomen wanneer geploegd 
wordt i.p.v. NKG.  
Dit fenomeen werd eveneens vastgesteld op het perceel te Velm: mogelijk is door 
jarenlange NKG de ondergrond minder verdicht geworden, en wordt door terug ploegen, 
de diepere bodem terug verdicht. 

Er zijn geen verdere effecten aan te geven. 

 

Zoals voor de andere proefpercelen kan de staalname in vraag gesteld worden: mogelijk is bij de 
staalname in zeer vochtige bodem verdichting opgetreden. Daarom werd de staalname hernomen. 

 

Meting november 2013 

N = 64  
p=0,18 (unprotected Duncantest)  
Blokeffect:  A(a), B(b), C(c), D(d)   
  (Blokken gevolgd door eenzelfde kleine letter: geen sign. verschil) 

 

 De afwijking in schijnbare dichtheid t.o.v. voorgaande staalname bedraagt 2,5%. 

 De besluiten uit de voorgaande staalname worden uitdrukkelijk bevestigd. 

 
  

DW NKG Sch.Dichtheid

0 1 1.484 a

1 0 1.489 ab

1 1 1.489 ab

0 0 1.512   b

DW NKG Sch.Dichtheid

1 0 1.459 a

1 1 1.462 a

0 1 1.469 a

0 0 1.503   b
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3.4.3.5 Effecten van de behandelingen op de productie 2012, hakselmaïs 

De opbrengstbepalingen zijn vermeld in Bijlage 8. 

 

Waarneming: 

In de winter 2011-2012, na diepwoeling, werd tarwe als groenbedekker gezaaid. Op 16 april werden 
kleurverschillen vastgesteld in de tarwe volgens de stroken van diepwoeling (donker groen) 

 

Figuur 102: Diepwoeleffect op de groenbedekker op het proefvlak te Laakdal (16/04/2012) 

Centraal niet gediepwoeld; links en rechts stroken gediepwoeld. 

De duidelijke groenkleuring in de tarwe in de gediepwoelde stroken heeft mogelijk te maken met een 
hogere N-opname ten gevolge van een hogere N-mineralisatie na een diepere verstoring van de bodem. 

 

In hetgeen volgt wordt getracht om na te gaan welke de marginale opbrengsten (meer- of min-) zijn als 
gevolg van de behandelingen in de teelt van de maïs, 2012. 

Essentiële parameters in de oogstresultaten bestaan uit de netto productie korrelmaïs (kg/ha), het 
vochtgehalte van de korrel, de drogestofproductie van de korrel (kg/ha). 

Gezien in de verdere analyse naar betekenisvolle verschillen als gevolg van de behandelingen wordt 
gezocht onder veronderstelling van een model, wordt vooraf nagegaan welke correlaties er bestaan 
tussen de afhankelijke variabelen drogestofgehalte (DSgeh) van stengel (S) of kolf (K) in %, 
drogestofopbrengst van stengel of kolf (kg/ha), totale drogestofopbrengst (kg/ha): 

 

 Alle beschouwde variabelen zijn positief gecorreleerd. 

 

Gezien de behandeling ‘Rijden met volle wagen’ per definitie slechts bij de oogst werd toegepast, worden 
enkel de behandelingen diepwoelen en NKG beschouwd. 

Verdere statistische analyse is als volgt: 
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Effecten van diepwoeling en NKG: 

 

Model:  Blok, DW, NKG = totale drogestofopbrengst (kg/ha) 

p=0,39 (unprotected Duncantest)  
Er is geen blokeffect 

 

 Enkel kan aangegeven worden dat ploegen (trendmatig, p=0,08) de totale drogestofproductie 
verhoogde met 1766 kg/ha. 

 Diepwoelen heeft enkel een trendmatig effect (+214 kg DS/ha). 

 
Model:  Blok, DW, NKG = drogestofopbrengst van de kolf (kg/ha) 

p=0,23 (unprotected Duncantest)  
Er is geen blokeffect 

 

 Enkel kan aangegeven worden dat ploegen (trendmatig, p=0,07) de drogestofproductie van de 
kolf verhoogde met 902 kg/ha. 

 Diepwoelen heeft enkel een trendmatig effect (+229 kg DSkorrel/ha). 

 
  

DW NKG DSOpbr(kg/ha)

0 1 15296 a

1 1 15698 a

1 0 17228 a

0 0 17297 a

NKG DSOpbr(kg/ha)

1 15497 a

0 17263 a

DW DSOpbr(kg/ha)

0 16096 a

1 16310 a

DW NKG DSOpbrKolf(kg/ha)

0 1 10043 a

1 1 10379 a

0 0 11079 a

1 0 11146 a

NKG DSOpbrKolf(kg/ha)

1 10211 a

0 11113 a

DW DSOpbrKolf(kg/ha)

0 10457 a

1 10686 a
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3.4.3.1 Effecten van de behandelingen op de productie 2013, hakselmaïs 

De opbrengstbepalingen zijn vermeld in Bijlage 8. 

Bijkomende behandeling in 2013: 

De behandeling ‘Oogstwagen’ werd toegepast na de oogst 2012. Deze behandeling wordt dan ook 
mee beschouwd bij de analyse van de oogst in 2013. 
Oogstwagen:  bereden met gevulde wagen = 1; niet bereden met wagen = 0  
   (wel steeds passage van de hakselaar). 

Verdere statistische analyse op de totale en de kolf-drogestofopbrengsten is als volgt: 
 

1. Effecten van diepwoeling, NKG en rijden met volle wagen op de totale drogestofopbrengst: 

Model:  Blok, DW, NKG, Oogstwagen = totale drogestofopbrengst (kg/ha) 
p=0,62 (unprotected Duncantest)  
Er is een blokeffect (A(ab), B(a), C(b), D(a,b). 
 

Effect van diepwoelen en NKG op de totale drogestofopbrengst (kg/ha) 

 

 Ploegen heeft de totale drogestofproductie verhoogd met 1087 kg/ha. Dit bevestigt de trend 
waargenomen in 2012. 

 Waar in 2011 niet gediepwoeld werd, heeft sindsdien ploegen significant effect. Waar wel 
gediepwoeld werd, heeft ploegen geen significant effect, enkel trendmatig. Het kan betekenen 
dat de diepwoeling, maar ook ploegen, ‘een’ verdichting onder NKG (bv. in de bouwlaag) heeft 
geremedieerd. 

 Het is niet zo dat, na diepwoelen, ploegen een negatief effect zou hebben gehad op de opbrengst, 
bv. door een vorm van herverdichting. 

 Diepwoelen heeft geen effect gehad op de opbrengst. Wel is er een trendmatige verhoging door 
diepwoelen (+251 kg DS/ha), van dezelfde grootteorde als in 2012. 

 
Effect van rijden met volle oogstwagen in 2012 op de totale drogestofopbrengst (kg/ha) in 2013 

 

 Onder het geploegde regime heeft rijden met volle wagen een opbrengstverhogend effect gehad. 
Er lijkt geen voor de hand liggende verklaring hiervoor. Mogelijk heeft rijden met volle wagen na 
ploegen hetzelfde effect als een passage met een rol gehad. 

 Er is geen interactie tussen diepwoelen en rijden met volle oogstwagen 

DW NKG DSOpbr(kg/ha)

0 1 23263 a

1 1 23972 a

1 0 24558 a

0 0 24805   b

NKG DSOpbr(kg/ha)

1 23595 a

0 24682   b

DW DSOpbr(kg/ha)

0 23949 a

1 24207 a

NKG Oogstvol DSOpbr(kg/ha)

1 1 23003 a a

0 0 23870 a a

1 0 23990 a a

0 1 25493   b   b
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2. Effecten van diepwoeling, NKG en rijden met volle wagen op de drogestofopbrengst van de kolf: 

Model:  Blok, DW, NKG = drogestofopbrengst van de kolf (kg/ha) 
p=0,64 (unprotected Duncantest)  
Er is een blokeffect (A(ab), B(a), C(b), D(a,b). 

Effect van diepwoelen en NKG 

 Er zijn geen significante effecten. 

 Ploegen heeft de totale drogestofproductie enkel trendmatig verhoogd met 528 kg/ha 
 

Effect van rijden met volle oogstwagen in 2012, op de drogestofopbrengst van de kolf (kg/ha) in 
2013 

 Hetzij significant hetzij trendmatig gelden de effecten vastgesteld op de totale opbrengst, ook op 
de kolfopbrengst. 

 
 
 

3.4.3.2 Samenhang tussen de bodemverdichting of de indringingsweerstand en de 
productie 

Productie 2012 

Gezien er verbanden werden gevonden tussen de behandelingen en de indringingsweerstand, wordt 
verder nagegaan welke relatie bestaat tussen de indringingsweerstand en de productie, onder de gegeven 
omstandigheden. 

GLMprocedure:  Blok = categorisch,   
   P38 (indringingsweerstand in 0,01 MPa op 38 cm-mv) = continue factor. 

Er kon geen verband worden aangetoond tussen P38 en totale drogestofopbrengst (p=0.67) of 
tussen P38 en de korreldrogestofopbrengst (p=0.51). 

 

 

En analoog, in relatie tot de metingen schijnbare dichtheid op 35 cm-mv): 

GLMprocedure:  Blok = categorisch,   
   Schijnbare dichtheid op 38 cm-mv) = continue factor. 

 

 

 Verhoging van de BD op 35 cm diepte met 0,1 kg/dm³ betekent een toename van de 
drogestofopbrengst met 911 kg/ha. 

  

Drogestofopbrengst (kg/ha) Parameter Std. Err. t p -95% +95%

Intercept 2584.548 5601.327 0.461417 0.645835 -8573.87 13742.96

Sch. dichtheid (kg/dm³) 9109.692 3776.286 2.412342 0.018295 1586.95 16632.44

Blok 1 -31.590 376.129 -0.083988 0.933290 -780.88 717.70

Blok 2 -238.220 396.129 -0.601370 0.549407 -1027.35 550.91

Blok 3 866.077 317.139 2.730908 0.007869 234.30 1497.85
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Productie 2013 

GLMprocedure:  Blok = categorisch,   
   P38 (indringingsweerstand in 0,01 MPa op 38 cm-mv) = continue factor. 

 

Eveneens zijn er blokeffecten. 

In een eenvoudige lineaire benadering (GLM) betekent bovenstaande dat, onder de gegeven 
omstandigheden, in 2013: 

 de totale drogestofopbrengst daalde met 13,1 kg/ha waar de indringingsweerstand op 38 cm-mv 
toeneemt met 0,1 MPa (onder het gegeven bodemvochtgehalte); 

 de kolf-drogestofopbrengst daalde met 7,1 kg/ha waar de indringingsweerstand op 38 cm-mv 
toeneemt met 0,1 MPa (onder het gegeven bodemvochtgehalte). 

In tegenstelling tot het seizoen 2012, zijn er m.a.w. in 2013 wel effecten van de penetratieweerstand op 
38 cm-mv op de opbrengst. 

 

 

3.4.3.3 Effecten van de behandelingen op het bodemprofiel 

Een profielkuil werd gegraven ter hoogte van de behandelingen Diepwoelen/niet-diepwoelen en 
NKG/ploegen. De profielkuil werd aangelegd op de kruising van deze behandelingen zodat op eenzelfde 
plaats (homogeniteit) vaststellingen mogelijk werden, en zodat op de overgang mogelijke verschillen 
tussen de behandelingen zichtbaar zou kunnen worden. 

De locatie werd verder gekozen op basis van de resultaten van de penetrografie: er werd gezocht naar 
een locatie waar bij een vroegere opname maximaal verschillen in de penetrografie werden gevonden. 

De profielkuil werd op deze basis gegraven op de kruising van de plotjes B2-B3-B6-B7. De kuil werd 
gegraven na de oogst van maïs en na inzaai van de groenbemester (rogge). Afmetingen (L x B x H) van de 
kuil: 2 x 0,7 x 1 m³.  

In bijlage 8 wordt een gedetailleerde profielbeschrijving (479- B2/B7) gegeven.  

Algemeen: 

De lemig zandige bouwvoor is diep en zeer los, kruimelig, tot ca. 34 cm-mv. Dieper is een begin van 
podsolisatie door ijzer- en humusaanrijking te merken. Op deze diepte is de nog steeds humusrijke bodem 
duidelijk harder en minder doorworteld.  

Vanaf ca. 43 cm-mv, in de verbrokkelde Bt, is er weinig structuurvorming waarneembaar. De bodem is er, 
heterogeen, minder verhard tot zeer hard afgerond blokkig, deels naargelang het leem- of klei-, en het 
ijzergehalte. Doorworteling is er preferentieel nog via oude gangen en kanalen van vergane boomwortels. 

 

Totale drogestofopbrengst (kg/ha) Parameter Std. Err. t p -95% +95%

Intercept 24374.41 155.7821 156.4648 0.000000 24068.56 24680.25

P38 -1.31 0.5678 -2.3047 0.021471 -2.42 -0.19

Blok 1 47.67 99.0480 0.4813 0.630429 -146.78 242.13

Blok 2 -712.85 100.7684 -7.0741 0.000000 -910.68 -515.01

Blok 3 1004.15 92.1073 10.9019 0.000000 823.31 1184.98

Drogestofopbrengst korrel (kg/ha) Parameter Std. Err. t p -95% +95%

Intercept 15042.89 91.86521 163.7496 0.000000 14862.53 15223.25

P38 -0.71 0.33484 -2.1060 0.035555 -1.36 -0.05

Blok 1 -242.27 58.40893 -4.1479 0.000038 -356.95 -127.60

Blok 2 -496.22 59.42344 -8.3505 0.000000 -612.88 -379.55

Blok 3 591.90 54.31596 10.8974 0.000000 485.26 698.54
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Effecten van de diepwoeling: 
Onderstaande geeft een beeld van het bodemprofiel in oktober 2013 dwars op de passage van de 
diepwoeling uitgevoerd op 20 oktober 2011. Bij deze diepwoeling werd in één passage gewerkt met de 
cultivator met 5 + 4 tanden tot op een diepte van minstens 45 à 50 cm-mv (zie 3.4.3.1) .  

 
Figuur 103: Profielkuil te Laakdal (2013), met aangave van de passages van de tanden bij de diepwoeling van 

20/10/2011 

  
 Figuur 104: Profielkuil te Laakdal (2013). Details in de doorworteling en de zeldzame resterende macroporositeit 

waar een tand bij de diepwoeling werd doorgetrokken. 

 
De diepwoeling is onder de Ap-horizont duidelijk zichtbaar hoger dan een diepte dan 50 à 55 cm-mv, en 
dit hoofdzakelijk door de vermenging van materiaal uit de Ap met dieperliggend materiaal. Deze menging 
is soms diffuus, soms duidelijk afgelijnd. Slechts op één plaats kon nog macroporositeit als gevolg van de 
diepwoeling worden teruggevonden. In de B-horizont is de doorworteling algemeen beperkt, m.u.v. 
holtes van oude boomwortels of gangen gevuld met materiaal van de Ap. In de zones waar de woeling 
werd uitgevoerd, is de doorworteling in de diepte ter hoogte van de oude B-horizont duidelijk 
toegenomen. Rekening houdend met een trapeziumvormige lift van de bodem door de tand, kan men 
stellen dat minstens 75 % van de bodemlaag tussen 35 en 40 cm-mv werd opgebroken. 

⦿ DW 
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Er kon geen onderscheid tussen ploegen en NKG waargenomen worden. 

 

 

3.4.4 Samenvatting 

Uit bovenstaande metingen en analyse kan men besluiten m.b.t. de opvolging van de behandelingen en 
onder de gegeven omstandigheden voor het perceel te Laakdal (zand): 

 Het betreft een perceel met een matig hoge schijnbare dichtheid op 35 cm-mv.. 
 

 Algemeen heeft de diepwoeling een daling van de indringingsweerstand met 1 MPa 
teweeggebracht op 38 cm-mv. 
Minstens 75 % van de bodemlaag tussen 35 en 40 cm-mv werd opgebroken. In de zones waar de 
woeling werd uitgevoerd, is de doorworteling in de diepte ter hoogte van de B-horizont duidelijk 
toegenomen. 
 

 Waar geploegd werd na diepwoelen, is deze indringingsweerstand (niet significant) terug 
verhoogd t.o.v. NKG. In dezelfde lijn is ook de schijnbare dichtheid significant toegenomen.  
 

 Men kan vermoeden dat na diepwoelen de bodemweerstand (indringingsweerstand en wellicht 
precompressiesterkte) dermate verlaagd is dat deze zeer gevoelig wordt aan verdichting. 

 

 Waar niet gediepwoeld werd, blijkt ploegen op deze diepte, ten opzichte van niet-kerende 
grondbewerking, de indringingsweerstand zelfs te verlagen met 0,3 MPa ondanks dat ploegen 
niet tot op deze diepte werd uitgevoerd. Mogelijk heeft er onder langdurige NKG een verdichting 
plaatsgegrepen die na ploegen deels terug wordt verminderd. 
 

 De behandeling ‘Rijden met een vol mestvat’ werd aangelegd enkel onder NKG. Ze heeft in 2013 
geen effect gehad. In 2014 bleek dat, waar gediepwoeld werd, rijden met een vol mestvat de 
indringingsweerstand terug verhoogd heeft naar nagenoeg de waarde die bestond waar niet 
gediepwoeld werd. 
 

 Er kan aangegeven worden dat ploegen de totale drogestofproductie (trendmatig) verhoogd 
heeft met grootteorde 1,8 t/ha in 2012 en met 1,1 ton/ha in 2013. 

 Diepwoelen heeft enkel een trendmatig effect gehad op de productie zowel in 2012 als in 2013. 
 
 

 Er kon geen verband worden aangetoond tussen de indringingsweerstand op 38 cm diepte en de 
totale drogestofopbrengst of de korreldrogestofopbrengst in 2012. In 2013 daalde de totale 
drogestofopbrengst met 13,1 kg/ha waar de indringingsweerstand op 38 cm-mv toeneemt met 
0,1 MPa 
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3.4.5 Bekendmaking 

Het LNE-onderzoeksproject werd op het bedrijf Verbruggen voorgesteld voor de bezoekers van het bedrijf 
tijdens de Dag van de Landbouw op 18 september 2011, en dit bij de opening van het zgn. “LALALApad“, 
zie http://www.lalalapad.be. 

 

Figuur 105: Voorstelling op het veeteeltbedrijf Ver Bruggen te Laakdal (Dag van de Landbouw, 18/09/2011). 

Problematiek van bodemverdichting en de onderzoeksopzet voor het proefveld te Laakdal. 
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3.5 Samenvatting van de proefveldresultaten 
 

3.5.1 Effecten op de bodemverluchting, de indringingsweerstand en de 
schijnbare dichtheid 

Effect van de diepwoeling: 

In de proefopzet voor 3 proefpercelen werd de diepwoeling als meest ingrijpende behandeling 
ingeschakeld. De diepwoeling werd uitgevoerd met het doel de volledige oppervlakte op de diepte onder 
de bouwlaag te verluchten. Uit de resultaten bleek dat de gebruikte mechanisatie in combinatie met de 
bodemeigenschappen zeer bepalend geweest zijn in het resultaat van de verluchting op de bodemlaag 
onder de bouwlaag. 

 De leembodem te Velm was gekarakteriseerd door een hoge schijnbare dichtheid tussen 35 en 40 cm-
mv. De gebruikte mechanisatie heeft het gewenste effect teweeggebracht: de diepwoeling heeft 
gemiddeld een daling van de indringingsweerstand teweeggebracht op 38 cm-mv. Ongeveer 50% van 
de oppervlakte op ca. 30 à 35 cm-mv werd door de diepwoeling geroerd en verlucht. 
 

 In de zandleembodem te Pellenberg werd eveneens een vergelijkbare, hoge schijnbare dichtheid 
gemeten op deze diepte. De mechanisatie die hier werd toegepast, heeft een daling van de 
indringingsweerstand op een diepte van 33 cm-mv tot gevolg gehad. Er werd enkel gemeten ter 
hoogte van de passage van de tanden. Minder dan 15 à 20 % van de meer verdichte laag tussen 28 en 
38 cm-mv werd bij de diepwoeling opengebroken. Het decompacterende effect in het volledige vlak 
van het perceel lijkt hiermee eerder beperkt. De mechanisatie heeft niet toegelaten tot op voldoende 
diepte te werken. Mogelijk werd ook de kritische diepte overschreden voor de combinatie van de 
gebruikte machine en dit type bodem in zijn toestand van verdichting en vochtgehalte. 
 

 In de lemig zandbodem te Laakdal was de schijnbare dichtheid op 35 à 40 cm matig hoog. Uit de 
waarnemingen blijkt dat minstens 75 % van de bodemlaag tussen 35 en 40 cm-mv werd opgebroken. 
In de zones waar de woeling werd uitgevoerd, is de doorworteling in de diepte ter hoogte van de B-
horizont duidelijk toegenomen. 

De bodemverluchting door diepwoeling werd op de 3 percelen aangetoond door een daling van de 
indringingsweerstand op de plaatsen van meting in de bodemlaag onder de bouwlaag. 

 

Effecten van ploegen of NKG: 

 Ploegen na de diepwoeling heeft op de leembodem te Velm een toename van de 
indringingsweerstand op 38 cm-mv tot gevolg gehad. Deze toename is bovendien niet verschillend 
naargelang al dan niet gediepwoeld werd.  

Er is dan ook reden om te stellen of minstens te vermoeden dat de jarenlange NKG 
‘bodemstructuur-besparend’ en/of ‘bodemstructuur-herstellend’ gewerkt heeft t.o.v. ploegen. 
Men kan vermoeden dat de niet-kerende bodembewerking remediërend heeft gewerkt onder de 
rotatie en de voorwaarden van grondbewerking die de boer jarenlang heeft toegepast. 

 Op de lemig zandbodem te Laakdal blijkt dat waar niet gediepwoeld werd, ploegen de 
indringingsweerstand op 38 cm-mv verlaagde ten opzichte van deze onder niet-kerende 
grondbewerking, ondanks dat ploegen niet tot op deze diepte werd uitgevoerd. Mogelijk heeft er 
onder langdurige NKG in deze bodem een verdichting plaatsgegrepen die na ploegen deels terug kan 
worden verminderd. 
 

 De zandleembodem van het perceel te Pellenberg wordt doorgaans intensief bewerkt en geploegd. 
De bouwlaag heeft een laag organischekoolstofgehalte. De bodemstructuur van de bouwlaag lijkt niet 
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optimaal. Ondergeploegde oogstresten van het jaar voordien zijn nog zeer goed terug te vinden. Een 
niet-kerende bodembewerking tot 25 cm-mv heeft in 2012 ten opzichte van ploegen zelfs op 33 cm-
mv gunstig effect gehad op de indringingsweerstand van de bodem. 

 

Effect van rijden met een vol mestvat: 

 In de zandleembodem nam door rijden met een vol mestvat de indringingsweerstand toe onafgezien 
of er al dan niet werd gediepwoeld. 

 

 In de lemigzandbodem, onder niet-kerend bodembewerken, was de indringingsweerstand op 38 cm-
mv door diepwoelen gedaald. Na 2 seizoenen rijden met een vol mestvat nam deze 
indringingsweerstand terug toe t.o.v. waar met een minimaal gevuld vat werd gereden, en wel tot 
nagenoeg de waarde die bestond waar niet gediepwoeld werd. 

 

Effecten van belasting bij de oogst: 

 In de leembodem heeft onder NKG en na diepwoelen rijden met een volle bunker bij de oogst een 
negatief effect gehad op de indringingsweerstand op 38 cm-mv. Na ploegen is dit niet het geval, 
wellicht omdat door ploegen de bodemweerstand (en wellicht precompressiesterkte) reeds werd 
verhoogd voor het rijden met volle bunker. 

 

 In de zandleembodem heeft na ploegen of na diepwoelen, rijden met een volle bunker de 
indringingsweerstand op 33 cm-mv verhoogd. Men kan veronderstellen dat onder beide voorwaarden 
de precompressiesterkte betekenisvol was gedaald. 

 

 In de lemig zandbodem heeft rijden met een volle bunker hetzelfde effect gehad als rijden met een 
vol mestvat: waar door diepwoelen de indringingsweerstand op 38 cm-mv was afgenomen, heeft 
rijden met volle bunker de weerstand terug doen toenemen.  

 

3.5.2 Effecten op de opbrengsten 
 

Leembodem (Velm): 

2012: 

 Hogere drogestofopbrengst van de korrel werd genoteerd na diepwoelen: uitgedrukt in verse 
korrelopbrengst een toename met 492 kg/ha. 

 

 Waar geploegd werd na diepwoelen, daalde de drogestofopbrengst van de korrel: uitgedrukt in verse 
korrelopbrengst, een afname met 768 kg/ha. 

 

 De netto opbrengst en drogestofopbrengst van de korrel daalden met resp. 244 kg/ha en 153 kg/ha 
waar de indringingsweerstand op 38 cm-mv toeneemt met 1 MPa. 

2013: 

 Ploegen op zich heeft mogelijk een opbrengstverhogend effect gehad in de aardappelteelt. Het 
belangrijkste, mogelijke effect was er wellicht wanneer het gehele profiel verlucht werd: de 
combinatie van ploegen èn diepwoelen. In die praktijk zou enkel het effect van diepwoeling +1,67 
ton/ha betekend hebben, trendmatig.  
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 Ook in 2013 werd een dalende opbrengst (frietkwaliteit, > 50 mm) gevonden als gevolg van een 
toenemende penetratieweerstand op 38 cm-mv, doch het effect was niet significant. 

 

Zandleembodem (Pellenberg): 

2012: 

 Vooral de niet-kerende bewerking (Bekenerosieploeg) had in 2013 een positief effect op de opbrengst 
(6348 kg/ha), op de suikeropbrengst en op de extraheerbaarheid 

 

 Een vermindering in indringingsweerstand op 33 cm-mv was algemeen positief gecorreleerd met de 
opbrengsten (44,2 kg suikerbieten/ha per -0,1MPa), met het suikergehalte en met de totale 
suikeropbrengst. 

 

 De diepwoeling had echter een daling tot gevolg in netto opbrengst (-5625 kg/ha) en in 
suikeropbrengst, hoewel de indringingsweerstand op 33 cm-mv als gevolg van de diepwoeling op de 
plaats van het spoor van de tand verlaagde. Een mogelijke verklaring hiervoor is een mogelijk slechte 
kwaliteit in de uitvoering van de behandeling. 

2013: 

 M.b.t. diepe bodemverdichting konden geen effecten op de wintertarweopbrengsten worden 
aangetoond. 

 

Lemigzandbodem (Laakdal): 

 Ploegen verhoogde de totale drogestofproductie (trendmatig) met grootteorde 1,8 t/ha in 2012 en 
met 1,1 ton/ha in 2013. 

 

 Diepwoelen heeft enkel een trendmatig positief effect gehad op de productie zowel in 2012 als in 
2013, met een toename van resp. 214 en 251 kg totale drogestofopbrengst /ha. 

 

 In 2012 kon geen verband worden aangetoond tussen de indringingsweerstand op 38cm diepte en de 
totale drogestofopbrengst of de korreldrogestofopbrengst. 

 In 2013 was dit effect er wel: de totale drogestofopbrengst nam met 13,1 kg/ha af, waar de 
indringingsweerstand op 38 cm-mv toenam met 0,1 MPa. 
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4 Toepassing van technieken voor preventie en 
remediëring van bodemverdichting op praktijkvelden  

 

4.1 Inleiding 
In het voorgaande projectdeel werd volgens de uiteengezette proefprotocols op 3 proefvelden nagegaan 
op welke wijze preventieve en remediërende maatregelen effecten hebben op fysische 
bodemeigenschappen en op oogstrendement.  

In dit bijkomende deel van het project, wordt getracht om over een termijn van 25 maanden verdere 
informatie te verzamelen initieel op basis van 10 praktijksituaties, percelen en bedrijven, waar ervaring 
bestaat of waar getracht wordt bodemverdichting te verhelpen of te voorkomen. 

Dit betekent dat in eerste instantie wordt gezocht naar percelen waar op één of ander wijze kan 
onderscheid gemaakt worden tussen behandelingen, al dan niet preventief, al dan niet remediërend. Het 
kan hierbij gaan over nieuwe situaties, bv. de ingreep in een perceel op een plaats waar verdichting dient 
te worden geremedieerd, of waar reeds lang bestaande verschillen in bodembewerking binnen eenzelfde 
perceel voorkomen. 

4.2 Praktijkvelden 

4.2.1 Overzicht 

Op basis van voorkennis en contacten van de projectmedewerkers werden een 20-tal bedrijven 
gecontacteerd, met het doel een 10-tal praktijksituaties te selecteren. Er werd met deze bedrijven 
nagegaan welke de mogelijkheden waren binnen de doelstellingen van dit onderzoek. Uiteindelijk werden 
afspraken gemaakt m.b.t. 13 situaties, hetzij naar aanleiding van geplande maatregelen, hetzij op basis 
van reeds uitgevoerde maatregelen. Gezien 1 bedrijf een geplande diepwoeling in 2011 uiteindelijk alsnog 
niet wenste door te voeren, wordt gewerkt op basis van 12 situaties. Nadien werden nog een situatie 
toegevoegd. 

Gezien in dit deel van het project geen ruimte bestaat voor uitgebreide meetcampagnes en doorgedreven 
proeftechniek, wordt eveneens, waar dit zinvol is en binnen de mogelijkheden, ook aangesloten bij reeds 
bestaande proefprogramma’s waarbij met de middelen binnen het huidig onderzoek getracht wordt 
meerwaarden (o.v.v. meer metingen, in herhalingen, zelden ook opbrengstbepalingen) te ontwikkelen. 
Dit werd mogelijk in 6 van de uiteindelijk 13 betrokken praktijksituaties. 

Bij de keuze van de praktijksituaties werd er ook zorg voorgedragen om maatregelen van verscheiden 
aard te betrekken, en om in verschillende streken (verschillende bodemtextuur) te werken. 

Onderstaande tabel geeft het overzicht van de betrokken praktijksituaties. 

M.u.v. 1 situatie is het mogelijk gemaakt dat gedifferentieerd wordt, dat naast de behandeling steeds een 
getuige (onbehandeld) wordt opgevolgd (aangegeven, door “Δ”). In enkele situaties worden zelfs 
meerdere behandelingen betrokken (aangegeven door “ΔΔ”). 

In elk van de situaties worden parameters zoals penetrografie (en vochtgehalte) en schijnbare dichtheid 
opgevolgd, in minder of meer intense meetcampagnes, afhankelijk van de mogelijkheden en 
omstandigheden. Aan de bedrijven wordt gevraagd de behandelingen te registeren. 
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Tabel 29: Overzicht van de opgevolgde praktijksituaties. 
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4.2.2 Geografische ligging 
 

 

Figuur 106: Geografische ligging van de praktijksituaties 
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4.3 Praktijkveld Huldenberg (1) 

4.3.1 Algemeen, perceelsgegevens 
 

1. Bedrijfsgegevens: 
 

Peeters  
3040 Huldenberg  
Sector : Akkerbouw, Zandleemstreek 

2. Ligging van het perceel en van het proefvlak: 
Adres:    de Limburg Stirumlaan, Huldenberg 
Lambertcoördinaten: X: 177390 

    Y: 177470 

 

Figuur 107: Ligging van het praktijkperceel (Huldenberg) op de Bodemkaart; Penetrografie  

 Opgevolgde zone in groen aangeduid. Bronnen: NGI; Bodemkaart van België. 

 
3. Bodem en perceel 

Bodemserie Aba1(b), (Droge leembodem met textuur B horizont, met een A-horizont van minder dan 40 
cm dikte), een voor de streek algemeen voorkomende bodem. 

De locatie betreft een plaatselijke depressie in het perceel waar de bedrijfsleider volgens zijn ervaring 
compactie aangeeft. 

Bewerking gebeurt in Z_N richting. 

 
4. Onderzoeksverband 

Opvolging van effect van diepwoeling in een leembodem. 
 

4.3.2 Behandeling 

In de depressie werd op 23 november 2011 gediepwoeld over 2 werkgangen met een 3-tand tot 50 cm-
mv. 
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4.3.3 Resultaten en discussie 

1. Penetrografie, 20 juni 2011 

De opname gebeurde in een droge bodem onder witloof, tussen de ruggen, op ca. 10 cm onder 
normale maaiveldhoogte (N=11). De droge bodem resulteert in een zeer hoge indringingsweerstand. 

 

Figuur 108: Penetrografie perceelsdepressie Huldenberg, 20/6/11 

Er is een grotere indringingsweerstand in de verondersteld verdichte zone aanwezig op ca. 35 cm-mv 
(gecorrigeerd). 

2. Penetrografie, 28 februari 2012 

30 steken werden uitgevoerd in de gediepwoelde zone; 15 steken ten W en ten O van deze zone 
(getuige).  

 

Figuur 109: Penetrografie perceelsdepressie Huldenberg, 28/2/12 

Bodemvochtgehalte (grav.)  28/02/2012 
   

0-30 cm-mv (mengmonster): 0,242  
30-50 cm-mv (mengmonster): 0,226  
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Het resultaat van de diepwoeling is zeer duidelijk in de kleinere indringingsweerstand tussen 30 en 40 cm-
mv. Het verschil bedraagt tot 0,5 MPa. 

Rekening houdend met een bodemvochtgehalte rond veldcapaciteit blijft de indringingsweerstand in de 
onbehandelde zone nog eerder hoog (gemiddeld tot 2,44 MPa). 

De variatie in weerstand tussen 30 en 40 cm-mv is zeer groot, en dit in beide zones. 

 

3. Penetrografie, 4 april 2013 

De penetrografie werd nog verder geïntensifieerd: 

- 30 steken werden uitgevoerd ten westen van de gediepwoelde zone; 
- 30 steken werden uitgevoerd in de gediepwoelde zone; 
- 30 steken werden uitgevoerd ten oosten van de gediepwoelde zone. 

Volgende figuur geeft de gemiddelde waarden weer voor deze opname: 

 

Figuur 110: Penetrografie perceelsdepressie, 4/4/13 

Bodemvochtgehalte (grav.)    4/04/2013 
 Gediepwoelde zone Getuigezone 

0-30 cm-mv (mengmonster): 0,227 0,232 
30-50 cm-mv (mengmonster): 0,215 0,213 

Het bodemvochtgehalte is iets lager dan tijdens de opname in 2012. 

 

Indien men de vergelijking maakt met de situatie in 2012, valt op dat het verschil tussen de getuigezone 
en de gediepwoelde zone afneemt. Het effect van de diepwoeling in deze plateauleembodem zou m.a.w 
reeds gevoelig afgenomen zijn na anderhalf jaar. 

Waarschijnlijk zal door de ligging in de depressie de bodem doorgaans vochtiger liggen waardoor het 
risico op herverdichting hoog is, hetgeen strookt met bovenstaande vaststelling. 

 

Algemeen ligt de weerstand rond 3 MPa rond 30-35 cm-mv op datum van de opname. De variatie blijft 
zeer groot en reflecteert zeer waarschijnlijk de werkelijkheid. 
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4.4 Praktijkveld Laakdal (2) 

4.4.1 Algemeen, perceelsgegevens 
 

1. Bedrijf: 
 

Ver Bruggen 
2430 Laakdal  
Sector : Melkveebedrijf, Kempen. 

2. Ligging van het perceel en van het proefvlak: 
Adres:    Schuitbroekstraat, 2430 Laakdal 
Lambertcoördinaten: X: 194220 

    Y: 198100 

 

Figuur 111: Ligging van het praktijkperceel op de Bodemkaart 

Opgevolgde zone in groen omlijnd, met strook gediepwoeld (DW). Bronnen: NGI; Bodemkaart van België. 

 
3. Bodem en perceel 

De opgevolgde zone ligt op een lemigzandbodem met dikke humus-A-horizont, verzwarend in de diepte. 
In dit geval is de bodem zeer humusrijk tot ca. 60 cm-mv. 
 

4. Onderzoeksverband 

Opvolging van effect van diepwoeling in een diepe humusrijke zandbodem, onder regime van NKG. 
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4.4.2 Behandeling 

Een strook van 9 x 50m² (O-zijde) werd op 20/10/2011 gediepwoeld met een Evers Forest LE-9K tot 50 
cm-mv. 

 

4.4.2.1 Resultaten en discussie 

1. Penetrografie, 16 juni2011 

 

Figuur 112: Penetrografie perceel diep humeuze lemigzandbodem Laakdal, 16/6/11 

 
Opname op 16/06/2011 
 Bodemvochtgehalte 

(Volumetrisch) 
Schijnbare dichtheid 

(kg/dm³) 

Westelijke zijde   
15 cm-mv (Kopeckyring, N=12): 0,221 1,265 
35 cm-mv (Kopeckyring, N=12): 0,254 1,528 
   
Oostelijke zijde   
15 cm-mv (Kopeckyring, N=12): 0,214 1,212 
35 cm-mv (Kopeckyring, N=12): 0,245 1,450 

De opname van de referentiesituatie gebeurde in de vroege zomer. De bodem is reeds deels ingedroogd 
hetgeen in beperkte mate hogere waarden van indringingsweerstand verklaart. Verdere verklaring wordt 
gegeven door de hoge schijnbare dichtheden op 35 cm-mv. 

Men merkt tot zeer hoge indringingsweerstand rond 35 cm-mv, tot 4,9 MPa, terug afnemend in de diepte 
tot ca. 50 cm-mv. Men kan stellen dat beworteling dieper dan de bouwlaag op de datum van opname in 
verregaande mate belemmerd wordt (Zie  2.7.1). 

Op grotere diepte, vanaf 50-60 cm-mv, reflecteert de toenemende weerstand zeer waarschijnlijk de 
overgang van humusrijk zand naar zand zonder organisch materiaal of beworteling. 
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2. Penetrografie, 20 maart 2013 

 

Figuur 113: Penetrografie perceel diep humeuze lemigzandbodem Laakdal, 20/3/13 

 

De diepwoeling tot 50 cm-mv had plaats op 20/10/2011 na maïsoogst. 
 
Bodemvochtgehalte (grav.)  19/03/2013 
   

0-30 cm-mv (mengmonster): 0,252  
30-50 cm-mv (mengmonster): 0,207  

De intensieve campagne van opname van schijnbare dichtheid, zoals ze werd uitgevoerd in 2012, werd 
niet hernomen in 2013. Rekening houdend met een schijnbare dichtheid van 1,45 kg/dm³ op 35 cm-mv in 
het niet-gediepwoelde deel, bedroeg het volumetrisch vochtgehalte er 30%. Men kan aannemen dat het 
vochtgehalte er op het ogenblik van de penetrografie korter tegen veldcapaciteit aan lag dan op het 
ogenblik van meting in 2012. 

De indringingsweerstand is als gevolg van de diepwoeling drastisch afgenomen op een diepte tussen 25 
en 50 cm-mv. Men kan stellen dat de verdichting die bestond onder de bouwvoor, verregaand werd 
opgeheven. 

Bovendien is de verdichting in de gediepwoelde zone zeer waarschijnlijk niet of zeer beperkt terug 
toegenomen na één teeltseizoen maïs onder NKG-regime.  

Het effect van diepwoeling in de humusrijke lemigzandlaag tussen 25 en 50 cm-mv onder NKG lijkt eerder 
stabiel, binnen deze korte tijdspanne. 
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4.5 Praktijkvelden Herent (3 en 5) 

4.5.1 Algemeen, perceelsgegevens 
 

1. Bedrijf: 
 

Kestens 
3020 Herent  
Sector : Akkerbouw, Zandleemstreek 

2. Ligging van het perceel en van het proefvlak: 
Adres:    Omleiding, Herent 
Lambertcoördinaten: X: 170250  

    Y: 177950 

 

Figuur 114: Ligging van de praktijksituatie Herent (3) op de Bodemkaart 

 Bronnen: NGI; Bodemkaart van België 

 Perceelsgrenzen in groen aangeduid. Geplande diepwoelstrook in blauw omlijnd. 

3. Bodem en perceel 

Zone van waarnemingen: 

Bodemserie: Aca0 (een matig droge lichte leem met textuur-B-horizont en een dikke A-horizont), 
overgaand in Acp(c) (een matig droge grond op lichte leem met begraven textuur-B op geringe diepte). 

Bedrijfsvoering: Geregeld, indien mogelijk, NKG; soms ploegen (bv. voor industrieteelten). 

4. Onderzoeksverband 

De bedrijfsleider heeft het plan om een zone op de overgang tussen 2 percelen te diepwoelen. 

Opvolging van een strook gediepwoeld zowel onder ploegen als onder NKG.  

Ploegen NKG 



Praktijkonderzoek maatregelen tegen bodemverdichting 

 191 

4.5.2 Behandeling 

Twee aaneensluitende percelen: het eerste wordt traditioneel geploegd, het tweede wordt niet-kerend 
bewerkt (NKG, Bekenploeg tot 20 cm-mv). 

Na de teelt van de bonen en de maïs in 2012 werd de overgangszone tussen beide percelen gediepwoeld 
met een tand voor moldrainage. 

Volgende figuur geeft de percelen schematisch weer, met aanduiding ook van de teelten: 

 

 

4.5.3 Resultaten en discussie 

1. Penetrografie, 2012. N = 60. 

 

 
Bodemvochtgehalte (grav.)  28/02/2012 
   

0-30 cm-mv (mengmonster): 0,235  
30-50 cm-mv (mengmonster): 0,218  

      PLOEGEN    NIET-KEREND BEWERKEN

2012: bonen 2012: maïs

2013: wintergerst 2013: wintergerst

Niet-diepwoelen DIEPWOELEN Niet-diepwoelen
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Op basis van het bodemvochtgehalte kan men ervan uitgaan dat de bodem minstens op veldcapaciteit 
was op datum van de penetrografie. 

Onder ploegen bedraagt de gemiddelde indringingsweerstand op 30 à 35 cm-mv tot 2,6 MPa. Onder NKG 
loopt dit op tot 3,3 MPa. Dit zijn eerder hoge waarden bij de gemeten bodemvochtgehaltes. Er is duidelijk 
een ontwikkelende ploegzool aanwezig. 

Na NKG met de Bekenerosieploeg wordt in de bouwlaag geen hogere indringingsweerstand gemeten 
t.o.v. ploegen. 

De hogere weerstand in het deel NKG rond 60 à 70 cm-mv kan toegewezen worden aan de begraven 
textuur-B horizont in deze zone. 

 

2. Penetrografie,  2013. N=90. 

 

 
Bodemvochtgehalte (grav.)   4/04/2013 
 Geploegd NKG 

0-30 cm-mv (mengmonster): 0,248 0,216 
30-50 cm-mv (mengmonster): 0,220 0,200 

Op basis van het bodemvochtgehalte kan men ervan uitgaan dat de bodem minstens op veldcapaciteit 
was op datum van de penetrografie in het geploegd deel; onder NKG lag de bodem een weinig droger. 

Na de diepwoeling is de hoge indringingsweerstand onder beide regimes in zeer belangrijke mate 
afgenomen. De ploegzool is quasi verdwenen. 

Meer oostelijk, onder NKG blijft echter een wellicht belangrijke verdichting rond 35 cm-mv bestaan. 

De diepwoeling met moldrainagetand lijkt doeltreffend.  
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Het zou vanzelfsprekend belangwekkend zijn deze verluchting, de vermindering van de 
indringingsweerstand, over de volgende jaren op te volgen. 

3. Penetrografie, 2014. N=90. 

 

 

 
Bodemvochtgehalte (grav.)  21/01/2014 
0-30 cm-mv (mengmonster): 0,246  
30-50 cm-mv (mengmonster): 0,225  

De metingen gebeurden bij een gemiddeld hoger vochtgehalte dan in 2013. 

Algemeen is de weerstand onder NKG lager dan in 2013 hetgeen te verklaren is door een hoger 
bodemvochtgehalte. 

Het effect van de diepwoeling blijft bestaan onder NKG. 

Onder ploegen is het effect van de diepwoeling teniet gedaan, met zelfs een tendens van een verhoogde 
indringingsweerstand op 30 à 35 cm-mv, hoger dan waar niet gediepwoeld werd. 

Dit zou weerom bevestigen dat het effect van diepwoelen enkel kan bestendigd worden wanneer nadien 
‘bodembesparend’ wordt gewerkt, en zeker niet wordt geploegd onder vochtige omstandigheden.  
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4.6 Praktijkveld Kessel-Lo (4) 

4.6.1 Algemeen, perceelsgegevens 
 

1. Bedrijf: 
 

Van Parijs 
3010 Kessel-Lo  
Sector : Akkerbouw, Zandleemstreek 

2. Ligging van het perceel en van het proefvlak: 
Adres:    Perceel Hangaar, Holsbeeksesteenweg 
Lambertcoördinaten: X: 177390  

    Y: 177470 

 

Figuur 115: Ligging van het praktijkperceel Van Parijs op de Bodemkaart. 

Bronnen: NGI; Bodemkaart van België. 

Perceelsgrens in groen aangeduid. Arcering: geploegde strook. Blauw omlijnd: zone van penetrografie.  

Zwart omlijnde zone: in augustus 2012 niet-gediepwoeld, elders wel gediepwoeld. 

 
3. Bodem en perceel 

Het perceel ligt op een typische topografische bodemsequentie voor de streek. Een Quartaire 
zandleemafzetting op een helling, op de Diestiaan ondergrond (bestaande uit kleiig zand), is oppervlakkig 
geërodeerd. Deze vormt een colluviale zandleembodem in de vallei (Lcp1); hoger op de helling is het 
zandleempakket dunner en duikt de kleiige zandige ondergrond op in het bodemprofiel (wLcc), en is 
verder deels gemengd met de bouwlaag (PcC). Hogerop, buiten het perceel dagzoomt zelfs het 
Diestiaanzand (ZAfe).  

De bodems van het perceel zijn matig droog, vochtig in het voorjaar. 

Het perceel wordt reeds sinds 1999 niet meer geploegd, enkel niet-kerend bewerkt, met uitzondering van 
een lange strook waar wèl jaarlijks geploegd wordt, volgens de helling (gearceerde strook op 
bovenstaande figuren). 

Niet kerende bewerking is met de Beken-erosieploeg, doorgaans tot op 35 cm-mv. 

Teelten sinds 2000 zijn voornamelijk maïs, suikerbiet en granen: hakvruchten komen dus voor. 



Praktijkonderzoek maatregelen tegen bodemverdichting 

 195 

Bewerking gebeurt in O_W richting in het westelijk deel; N_Z in het geploegde deel en oostelijk hiervan. 
De bedrijfsleider vermoedt dat algemeen diepere verdichting voorkomt: het perceel blijft te nat na 
suikerbiet. Hij wenst te diepwoelen. 
 

4. Onderzoeksverband 

Het perceel werd reeds betrokken in het kader van de volgende onderzoeken: 

 Toetsing van erosiebeperkende teeltsystemen in een löss bouwplan met akkerbouwgewassen, 
2005. KULeuven, Bodemkundige Dienst van België.  Interreg Erosiebestrijding. 

 Langetermijnpercelen, 2012. Bodemkundige Dienst van België.  Bodembreed Interreg; Prov. 
Vlaams-Brabant. 

 Verdere opvolging wordt momenteel medegefinancierd door de Prov. Vlaams-Brabant. 

De bodem van het perceel werd in de voorgaande onderzoeken nooit intensief bemonsterd. Op basis van 
de ervaringen in het kader van het huidige project worden de metingen ditmaal betekenisvol intensiever 
uitgevoerd teneinde duidelijkere resultaten te bekomen. 

In het kader van het eerst vermelde project werden in de geploegde en in de niet geploegde zone 
penetrografieën uitgevoerd in 6 à 9 herhalingen per behandeling, hetgeen zeer beperkt is. Er werd geen 
statistische analyse gemaakt. Het volgende beeld werd in 2004 en in 2005 bekomen. 

 

Figuur 116: Penetrografie in 2004 en 2005, Hangaar. 

Het bodemvochtgehalte werd gemeten op volgende data: 

Bodemvochtgehalte (grav.)   29/11/2004 18-20/4/2005 

 NKG Geploegd NKG Geploegd 

0-30 cm-mv (mengmonster): 0,248 0,215 0,159 0,168 

30-60 cm-mv (mengmonster): 0,202 0,183 0,141 0,155 

− Bij de meting in december 2004 kan men uitgaan van bij benadering veldcapaciteit, waarbij de 
bodem onder NKG enigszins natter lag dan onder ploegen.  

− Bij de meting van april 2005 is de bodem reeds in een mate ingedroogd. De bodem onder NKG is 
enigszins droger dan onder ploegen. 

− In de vergelijking van 2004 en 2005 kan men op enkel op basis van het vochtgehalte een hogere 
penetratieweerstand verwachten in 2005. 

Met betrekking tot de penetrografie kan men dan als volgt besluiten: 

− In 2004-2005 neemt de penetratieweerstand aan de oppervlakte zeer snel toe. In 2004 kwam veel 
oppervlakkige plasvorming voor op het perceel. Als remedie werd oppervlakkig vermalen hout 

Perceel 'Hoogveld-Bertembos' te Bertem

Perceel 'Lange Weide' te Huldenberg

Perceel 'Kortrijkdorp' te Kortrijk-Dutsel

Perceel 'Hangaar' te Kessel-Lo

9/02/2004

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5

penetratieresistentie (MPa)

d
ie

p
te

 (
cm

 o
n

d
e

r 
m

a
a

iv
e

ld
)

11/03/2004

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5

penetratieresistentie (MPa)

d
ie

p
te

 (
cm

 o
n

d
e

r 
m

a
a

iv
e

ld
)

6/04/2004

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5

penetratieresistentie (MPa)

d
ie

p
te

 (
cm

 o
n

d
e

r 
m

a
a

iv
e

ld
)

22/04/2004

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5

penetratieresistentie (MPa)

d
ie

p
te

 (
cm

 o
n

d
e

r 
m

a
a

iv
e

ld
)

20/12/2004

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5

penetratieresistentie (MPa)

d
ie

p
te

 (
cm

 o
n

d
e

r 
m

a
a

iv
e

ld
)

20/12/2004

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5

penetratieresistentie (MPa)

d
ie

p
te

 (
cm

 o
n

d
e

r 
m

a
a

iv
e

ld
)

18/04/2005

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5

penetratieresistentie (MPa)

d
ie

p
te

 (
cm

 o
n

d
e

r 
m

a
a

iv
e

ld
)

18/04/2005

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5

penetratieresistentie (MPa)

d
ie

p
te

 (
cm

 o
n

d
e

r 
m

a
a

iv
e

ld
)

19/04/2005

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5
penetratieresistentie (MPa)

d
ie

p
te

 (
cm

 o
n

d
e

r 
m

a
a

iv
e

ld
)

19/04/2005

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2 3 4 5

penetratieresistentie (MPa)

d
ie

p
te

 (
cm

 o
n

d
e

r 
m

a
a

iv
e

ld
)

geploegd

min. bewerkt



Praktijkonderzoek maatregelen tegen bodemverdichting 

 196 

ondergewerkt, echter in zeer natte omstandigheden hetgeen mogelijk structuurdegradatie 
veroorzaakte. 

− De bodemweerstand in de bouwvoor vanaf 15 of 20 cm-mv (tot ca. 35 cm) is hoger onder de NKG 
t.o.v. ploegen. 

− Een maximale verdichting wordt net onder de bouwvoor bereikt op 35 à 40 cm-mv onder 
ploegen, en op 30 à 35 cm onder NKG. Deze maximale verdichting is wellicht nauwelijks 
verschillend onder ploegen t.o.v. NKG. 

− De verdichting onder ploegen zou in 2005 een weinig zijn toegenomen. 
− Gemiddelde verschillen tussen 2004 en 2005 zijn wellicht volledig toe te wijzen aan verschillen in 

bodemvochtgehalte. 

4.6.2 Behandelingen 

1. De reeds bestaande opsplitsing ploegen – NKG, sinds 1999. 

2. Afspraak met de bedrijfsleider was diepwoelen na suikerbiet (najaar 2011). Gezien echter de bodem te 
nat was in deze periode door overvloedige neerslag, werd besloten dit niet uit te voeren. Er werd enkel 
niet-kerend bewerkt tot 35 cm-mv met een Bekenerosieploeg, voor inzaai van de wintertarwe.   
Het gehele perceel werd in plaats van in 2011 gediepwoeld na de wintertarwe (augustus 2012), met 3-
tand tot 70 cm-mv, en met uitzondering van één strook, de westelijke helft van het geploegd deel.   
Nadien werd koolzaad ingezaaid. 

4.6.3 Resultaten 

4.6.3.1 Penetrografie 26 maart 2012 

Er werd een zone voor meting uitgekozen zodanig dat deze ligt over de geploegde strook met aan 
weerszijden een zone van niet-kerend bewerken. Eveneens wordt het lager gelegen deel van het perceel 
vermeden (wendakker, eveneens gelegen tegen een beek aan). In de zone van meting werden at random 
4 x 20 penetrografieën uitgevoerd in de geploegde zone( K1,..K4), en telkens 2 x 40 aan weerszijde 
hiervan, in de zone van niet-kerende bewerking (NK1,…NK4).  

Gezien er in het najaar 2011 tot 35 cm-mv wordt bewerkt, wordt de indringingsweerstand in de eerste 
benadering op 40 cm-mv ruimtelijke weergegeven (Figuur 117). Het betreft de penetrografie in de 
winter/voorjaar van 2012, voorafgaand aan diepwoeling in augustus 2012. 

 
Indringingsweerstand op 40 cm-mv (N/m²):   

Figuur 117: Indringingsweerstand op 40 cm-mv, Hangaar, 26/03/2012. 

Arcering: geploegde strook; elders NKG. 
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De penetrografie per zone (+/- stand.afw.) wordt gegeven door volgende figuren: 

 

Figuur 118: Indringingsweerstand onder niet-kerende en kerende bewerking, Hangaar, 26/03/2012. 

Het bodemvochtgehalte werd gemeten, evenals de schijnbare dichtheid op 35-40 cm-mv, op datum van 
de penetrografie: 

Bodemvochtgehalte (grav.) Schijnbare dichtheid (kg/dm³) 
 NKG Geploegd NKG Geploegd 

0-30 cm-mv (mengmonster): 0,158 0,170   
35-40 cm-mv (n = 32, niet significant): 0,188 0,201 1,60 1,52 

Op basis van de gemeten schijnbare dichtheid en het gravimetrische bodemvochtgehalte kan men stellen 
dat de bodem op 35 à 40 cm-mv vrijwel op veldcapaciteit was op 26 maart 2012 bij de meting van de 
indringingsweerstand (volumetrisch vochtgehalte: ca. 30,5%). De bodem zou op deze diepte mogelijk een 
weinig  natter liggen onder geploegd regime. In de bouwlaag is de bodem reeds een weinig ingedroogd. 

 

4.6.3.2 Penetrografie 2 april 2013 

Zoals in 2012 werd ook in 2013 een systematische penetrografie uitgevoerd:  

 

Figuur 119: Indringingsweerstand onder niet-kerende (NK) en kerende(K) bewerking, Hangaar, 2/04/2013 

(NDW: niet-gediepwoeld; elders wel). 
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Er werden eveneens  8 x 4 Kopeckyringen genomen op 40 cm-mv (2/4/13) ter bepaling van de schijnbare 
dichtheid: 

 

Ook het gravimetrisch vochtgehalte op diepte 40 cm-mv werd bepaald: 16,6% (NK) en 17,7% (K). 
Volumetrisch vochtgehalte is resp. 27,4% (NK), 29,2%(K). 

Onder NKG worden oogstresten niet gehomogeniseerd in de bouwvoor. Het organische stofgehalte 
bepaalt mee de vorming van aggregaten en beïnvloedt de draagkracht. Na verloop van tijd wordt onder 
NKG een andere verdeling van de organische koolstof in de bouwvoor waargenomen dan dat dit onder 
ploegen het geval is. Dit wordt eveneens vastgesteld op het perceel Hangaar: 

 
Figuur 120: Organischestofgehalte (%C) in de bouwvoor onder de geploegde en de niet-kerende 

bodembewerking, perceel Hangaar, 2013. 

4.6.3.1 Penetrografie 19 februari 2014 

De systematische penetrografie werd nogmaals hernomen in de winter van 2014:  

 
Figuur 121: Indringingsweerstand onder niet-kerende (NK) en kerende(K) bewerking, Hangaar, 19/03/2014 

(NDW: niet-gediepwoeld; elders wel). 
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Het bodemvochtgehalte werd gemeten op datum van de penetrografie: 

Bodemvochtgehalte (grav.)  
 NKG Geploegd   

0-30 cm-mv (mengmonster): 0,211 0,223   
30-60 cm-mv (mengmonster): 0,183 0,196   

 

4.6.3.2 Verwerking en besluiten 

Gezien de allerminst conform gerandomiseerde proefopzet, wordt vóór verdere statistische verwerking 
nagegaan of de verschillende zones met herhalingen met eenzelfde behandeling als behorende tot 
eenzelfde populatie kunnen worden aanzien. 

Het profiel in de zone NK4 blijkt zowel in 2012 als in 2013 reeds grafisch waarneembaar gevoelig af te 
wijken van NK1 tot NK3: in NK4 zijn duidelijk verschillen waarneembaar tussen 30 en 50 cm-mv; de 
penetratieweerstand neemt niet af vanaf ca. 40 cm, doch eerder toe. Op verschillende dieptes tussen 30 
en 50 cm-mv in NK4 vindt men consistent hiermee ook significante verschillen met de andere NK-zones. 
Mogelijk verklaringen hiervoor zijn de invloed van de aangrenzende bodemserie met kleizandsubstraat 
(wLca), en/of een colluviaal begraven verdichte horizont (vanaf 45cm-mv). 

Op deze basis werden de metingen in de zone NK4 niet verder betrokken in de statistische analyse. 

Vergelijking van de behandelingen in 2012 en in 2013 is dan als volgt: 

 

Figuur 122: Gemiddelde indringingsweerstand onder niet-kerende en kerende bewerking, Hangaar, 26/03/2012. 

 

De gemiddelde indringingsweerstand op 40 cm-mv bedroeg bij de meting in 2012  4,3 MPa in geploegde 
bodem, 3,6 MPa in niet-kerend bewerkte bodem.  Onder geploegde bodem betekent dit een verhoging 
met gemiddeld 20 %. 

Dit verschil wordt niet weerspiegeld in de schijnbare dichtheid op 40 cm-mv (n = 8 x 4). 

Anderzijds ligt de gemiddelde gemeten schijnbare dichtheid telkens wel in de grootteorde waarbij 
wortelgroei wordt geremd (zie 2.7.1). 



Praktijkonderzoek maatregelen tegen bodemverdichting 

 200 

De indringingsweerstand werd bij nagenoeg veldcapaciteit gemeten. Zowel onder NKG als onder ploegen 
is de gemiddelde indringingsweerstand vanaf 25 à 30 cm-mv gevoelig hoger dan gekende 
drempelwaardes voor de ontwikkeling van beworteling (zie 2.7.1). 

Onder beide regimes wordt een verdichte laag waargenomen, een ploegzool. Deze verdichte laag ligt 
dieper ontwikkeld onder geploegd regime. Dit werd reeds vastgesteld in 2004-2005. Onder geploegd 
regime is de laag dikker, en de verdichting ook groter tot op 58 cm-mv. Dit was wellicht niet of niet in die 
mate het geval in 2004-2005. In 2004-2005 is het niet of weinig zeker dat er een verschil in verdichting op 
ca. 40 cm-mv bestond tussen ploegen en NKG. 

 

Figuur 123: Gemiddelde indringingsweerstand onder niet-kerende en kerende bewerking, Hangaar, 2/04/2013. 

 

Bij de meting in 2013: 

 Onder niet-kerend regime (en na diepwoelen): 

De indringingsweerstand blijft hoger in de bouwlaag (significant tussen 12 tot 29 cm-mv) t.o.v. ploegen. 
Dieper dan de bouwlaag is de weerstand echter significant lager t.o.v. ploegen. 

In de mate dat een vergelijking met 2012 kan gemaakt worden, zou na diepwoelen de 
indringingsweerstand in de bodem gedaald zijn tussen 30 en 50 cm-mv, en dit met meer dan 1MPa op 35 
cm-mv.  

 Onder kerend regime (ploegen): 

Na diepwoelen is de indringingsweerstand in de bodem significant gedaald, en dit tot 50 cm-mv.  

Ook de ploegzool die onder ploegen ontwikkeld was, is, wellicht grotendeels, geremedieerd. 

De weerstand na diepwoelen onder ploegen is of blijft op het ogenblik van meting echter significant hoger 
dan de weerstand die gemeten wordt na diepwoelen onder NKG, niet alleen op diepte van 40 tot 46 cm-
mv, maar zo goed als over de gehele gewoelde diepte. 
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Figuur 124: Gemiddelde indringingsweerstand onder niet-kerende en kerende bewerking, Hangaar, 19/02/2014. 

Bij de meting in 2014 worden de waarnemingen van 2013 vrij algemeen bevestigd: 

 Onder niet-kerend regime (en na diepwoelen): 

De indringingsweerstand blijft hoger in de bouwlaag (significant tussen 12 tot 29 cm-mv) t.o.v. ploegen. 
Dieper dan de bouwlaag wordt de weerstand echter significant lager t.o.v. ploegen. 

Er is geen reden om te stellen dat de bodemverluchting door diepwoeling (reeds) zou afgenomen zijn 
sinds 2013. 

 Onder kerend regime (ploegen): 

Na diepwoelen is de indringingsweerstand in de bodem significant gedaald tussen 35 en 55 cm-mv. De 
ploegzool die onder ploegen ontwikkeld was, is, wellicht grotendeels, geremedieerd. 

De weerstand na diepwoelen onder ploegen is op het ogenblik van meting echter significant hoger dan de 
weerstand die gemeten wordt na diepwoelen onder NKG op diepte van 40 tot 45 cm-mv. 

 

Besluiten: 

Enkel de bodemweerstand werd op intensieve wijze gemeten hetgeen toelaat betekenisvolle verschillen in 
de behandelingen te onderscheiden. De metingen van schijnbare dichtheid geven daarentegen geen 
uitsplitsing volgens de behandelingen. Er is reden om aan te nemen dat het aantal herhalingen in de 
meting van de schijnbare dichtheid onvoldoende was. De staalname hiervoor is echter zeer 
arbeidsintensief. Men kan in de volgende besluiten evenwel de indringingsweerstand redelijkerwijze toch 
beschouwen als een maatstaf voor de bodemverdichting. 

 

Na langjarige niet-kerende bewerking (sinds 1999) is de bodemweerstand in de bouwlaag hoger dan na 
ploegen. 

Na langjarig ploegen is de bodemweerstand, dieper dan de bouwlaag, significant groter onder ploegen 
t.o.v. de niet kerende bewerking. Men kan aannemen dat de wortelontwikkeling in de diepte verdergaand 
geremd wordt na langjarig ploegen dan dat dit het geval is onder NKG. 
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Vergelijking van de huidige opnames met deze van 2004-2005 leert dat onder ploegen de ploegzool 
sindsdien uitgebreid is, dieper en meer verhard, hetgeen onder NKG minder of wellicht niet het geval is. 
Men kan anderzijds niet stellen dat de NKG de minstens sinds 2004-2005 bestaande verdichting op ca. 35 
cm-mv heeft geremedieerd. 

Onder NKG neemt de indringingsweerstand geleidelijker toe tussen bouwlaag en ondergrond dan dat dit 
onder ploegen het geval is. 

Diepwoelen heeft de indringingsweerstand zowel onder ploegen als onder NKG significant verminderd. 
Ook na diepwoelen kent de indringingsweerstand een veel geleidelijker verloop met de diepte onder NKG 
t.o.v. ploegen. 

De gemiddelde indringingsweerstand maskeert steeds een zeer grote variatie. Enerzijds kan men stellen 
dat ondanks een (te) hoge gemiddelde indringingsweerstand, mogelijk nog steeds diepe 
wortelontwikkeling voorkomt op plaatsen waar de weerstand veel lager ligt dan de gemiddelde. 
Anderzijds is het duidelijk dat het aantal plaatsen waar dit het geval is, gevoelig kan afnemen bij 
toenemende gemiddelde weerstand, zoals in de ploegzool onder ploegen. In 2013 werd in slechts 10 % 
van de meetplaatsen onder ploegen zonder diepwoelen, 2,5 MPa niet overschreden. In 20 % van de 
meetplaatsen werd nog 3 MPa bereikt. M.a.w., de beworteling ondervond in 2013 geen hinder in slechts 
10 à 20 % van de zone waar geploegd werd, zonder diepwoelen. 
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4.7 Praktijkveld Geel (6) 

4.7.1 Algemeen, perceelsgegevens 
 

1. Bedrijf: 
 

Hooibeekhoeve 
2440 Geel;  
Sector : Kempen 

2. Ligging van het perceel en van het proefvlak: 
Adres:    Poiel, Geel 
Lambertcoördinaten: X: 190360  

    Y: 204870 

 

 

Figuur 125: Ligging van het perceel op de Bodemkaart, en schema van de aangelegde behandelingen 

 Perceelsgrens in groen aangeduid. Bronnen: NGI; Bodemkaart van België. 

 
3. Bodem en perceel 

Matig natte lemig zand met sterk gevlekte textuur-B-horizont. Omwille van de hoge grondwaterstand in 
de winter en het voorjaar, is in het algemeen dergelijke bodem eerder later in het voorjaar betreedbaar. 
 

4. Onderzoeksverband 

Demonstratieperceel zaaibedbereiding kuilmaïs met behandelingen in mechanisatie in oppervlakkige 
versus diepere bewerking. 

De behandelingen werden beëindigd in 2009. 
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4.7.2 Behandelingen en metingen 

4.7.2.1 Behandelingen  

(Bron: Hooibeekhoeve) 
Er werden twee zones uit de demonstratie-opzet gekozen die de meest uiteenlopende opbrengsten in 
kuilmaïs gaven (2009). In deze zones gebeurden ook onderscheiden behandelingen: 

Behandeling Opkomst Opbrengst (DS kg/ha) 

7. Ploegen en deelbare cultivator (Evers Forest) 86 % 16.186 

8. Ploegen + cultivator Franquet Topmulch 90 % 17.134 

9. Spitten Farmax 91 % 17.841 

10. Ploegen +  vaste tand-vorenpakker-rol  Evers Normand 88 % 18.084 

11. Ploegen en zaaibedcombinatie Franquet Combigem 88 % 18.824 

12. Ploegen + vorenpakker en combinatie Franquet Synkrospire 100% 17.443 

13. ploegen + vorenpacker Rabe 86% 15.119 

Zonder dat meer gegevens beschikbaar zijn m.b.t. de bodemvochtspanning en het vochtgehalte van de 
bodemlaag onder de bouwlaag op het ogenblik van het ploegen, kan men rekening houdend met textuur 
(lemigzandbodem) wel vermoeden dat het bodemvochtgehalte eerder hoog was tijdens het ploegen. 

4.7.2.2 Metingen 

Penetrografie en bodemvochtgehaltes in deze zones, in herhaling. 

4.7.3 Resultaten en discussie 

4.7.3.1 Penetrografieën 

2012 en 2013: 

 Indringingsweerstand (0.01 MPa) 

(cm-mv)   

 Indringingsweerstand (0.01 MPa) 

(cm-mv)   

Figuur 126: Penetrografieën Poiel. Gemiddelden per behandeling. 

(28feb.2012 (l) en 20mrt.2013 (r)) 
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Uit de penetrografie uitgevoerd in 2012 bleek een duidelijk hogere weerstand tussen 30 en 50cm-mv 
onder behandeling 7 t.o.v. 11. Gezien de ligging t.o.v. de gracht, en de vaststelling van een gradiënt in de 
productie volgens de behandelingen van 7 (lager) over 8 tot 10 en 11 (hoger), rijst de vraag naar een 
mogelijke gradiënt in de bodemweerstand onder de behandelingen 7 t/m 11.  

Daarom werd de meting hernomen en werd eveneens gemeten over de behandelingen 8 tot 10. Het 
gemiddelde resultaat is weergegeven in Figuur 126. Onderstaande figuur geeft de indringingsweerstand 
weer op 35 cm-mv in 2013.  

 

Figuur 127: Penetrografieën Poiel op 35cm-mv (20mrt.2013) 

 
2014 

Gezien de vastgestelde gradiënt tussen behandelingen 7 tot 11, werd besloten om nog verder te meten, 
ook in de nevenliggende behandelingen 12 en 13. 

 

Figuur 128: Penetrografieën Poiel in de behandelingen 7 tot 13 (21 jan.2014) 

7 

11 
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Het bodemvochtgehalte tijdens de metingen: 

Bodemvochtgehalte (gravimetrisch) 23/02/2012 

0-30 cm-mv (mengmonster): 0,279  
30-50 cm-mv (mengmonster): 0,261  

Toetsing aan de behandelingen en aan de opbrengstgegevens (2009): 

Behandeling Opbrengst 
(DS kg/ha) 

Indr.weerstand  
op 35 cm-mv (MPa) 

7. Ploegen en deelbare cultivator (Evers Forest) 16.186 3,10 

8. Ploegen + cultivator Franquet Topmulch 17.134 2,43 

9. Spitten Farmax 17.841 2,50 

10. Ploegen +  vaste tand-vorenpakker-rol  Evers Normand 18.084 2,11 

11. Ploegen en zaaibedcombinatie Franquet Combigem 18.824 1,92 

12. Ploegen + vorenpakker en combinatie Franquet Synkrospire 17.443 2,61 

13. ploegen + vorenpacker Rabe 15.119 2,95 

 

 

Figuur 129: Verband tussen de indringingsweerstand op 35 cm-mv en een maïsopbrengst te Geel. 

Er is een goede correlatie tussen de indringingsweerstand op 35 cm-mv en de in 2009 gemeten 
opbrengsten. Toename van de weerstand met 0,1 MPa betekende een verlies van 264 kg/ha DS Maïs 
onder de gegeven omstandigheden op de lemigzandbodem. Dit is meer dan een factor 10 hoger dan een 
effect van de indringingsweerstand op 38 cm-mv op de opbrengst elders waargenomen op een 
leembodem, in 2012 te Velm (zie 3.4.3.2) en op een zandbodem te Laakdal (zie 0). 

Hier betreft het wellicht zeer belangrijke verdichting, gezien de hoge indringingsweerstanden in een zeer 
(en vrijwel steeds) natte bodem. Dit verklaart mogelijk sterke effecten op de opbrengst. 

Gezien de verschillen in mechanisatie hier, is het niet duidelijk of de opbrengstverschillen te wijten zijn 
aan de mechanisatie op zich (kwaliteit van het zaaibed), dan wel of dat de verschillen het gevolg zijn van 
een verdichting al dan niet door de mechanisatie veroorzaakt. 

Belangrijke reserve dient gemaakt te worden: Het is niet gekend welke de uitgangstoestand was. 

4.7.3.2 Besluiten 

Het betreft een lemigzandbodem met waarschijnlijk plaatselijk sterke verdichting in de ondergrond. Er 
bestaat een sterke samenhang tussen de indringingsweerstand op 35 cm-mv en de maisproductie. 
Toename van de weerstand met 0,1 MPa betekende een verlies van 264 kg/ha DS maïs in 2009. Het is 
onduidelijk of de verschillen in hoge bodemweerstand veroorzaakt werden door verschillen in 
mechanisatie.  
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4.8 Praktijkveld Huldenberg (7) 

4.8.1 Algemeen, perceelsgegevens 
 

1. Bedrijfsgegevens: 
 

Peeters 
3040 Huldenberg  
Sector : Akkerbouw, Zandleemstreek 

2. Ligging van het perceel en van het proefvlak “Lange Weide”: 
Adres:    Ganspoel, Huldenberg 
Lambertcoördinaten: X: 164250  

    Y: 166525 

 

Figuur 130: Ligging van het praktijkperceel (1) op de Bodemkaart 

 Perceelsgrens in groen aangeduid. Bronnen: NGI; Bodemkaart van België. 

 
3. Bodem en perceel 

Het proefveld ligt volgens de Bodemkaart grotendeels, hellingafwaarts aan de N-zijde, op bodemserie 
Abp(b), een bodem op leem zonder profielontwikkeling. Uit de profielbeschrijving (2003) blijken sporen 
van bewerking voor te komen tot op 45 cm-mv. Het betreft m.a.w. een dikke A-horizont, en er zou fase 0 
dienen vermeld te worden in de bodemkartering. 

Hoger op de helling, aan de zuidzijde, betreft het een leembodem met een textuur-B horizont en 
zuidwestelijk duikt ook Tertiair zand (Formatie van Lede) op in de ondergrond, dieper dan de diepte van 
de textuur-B horizont. 

Bewerking gebeurt in Z_N richting, met de helling mee. Het westelijke deel van het perceel wordt niet-
kerend bewerkt (NKG) en dit sinds 1999-2000; het oostelijke deel wordt geploegd. Omwille van de helling 
van het perceel wordt enkel maïs geteeld.  

Ploegen NKG 
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4. Onderzoeksverband 

Het perceel werd reeds betrokken in het kader van de volgende projecten: 

 Toetsing van erosiebeperkende teeltsystemen in een löss bouwplan met akkerbouwgewassen, 
2005. KULeuven, Bodemkundige Dienst van België.  Interreg Erosiebestrijding. 

 Langetermijnpercelen, 2012. Bodemkundige Dienst van België.  Bodembreed Interreg. 

 Verdere opvolging wordt momenteel medegefinancierd door de Prov. Vlaams-Brabant. 

De bodem van het perceel werd in het bovenstaande verband nooit intensief bemonsterd.  
Wel werd in 2003 in dat verband een profielbeschrijving opgemaakt op een puntlocatie gekozen na 
voorafgaandelijke oriënterende boringen op het perceel. Het bodemprofiel werd als Aba(b) ingedeeld. 
Tussen 19/24 cm en 40/45 cm wordt bij de horizontbeschrijving “matig massieve panvorming” vermeld.  

Penetrografieën werden in 2004 en 2005 uitgevoerd in een beperkt aantal herhalingen. Er werd geen 
statistische analyse gemaakt. Bij de metingen in 2004 was voordien geploegd, doch nog geen NKG 
uitgevoerd. In 2005 waren beide bewerkingen wel reeds uitgevoerd. 

 

Het bodemvochtgehalte werd gemeten op de volgende data: 

Bodemvochtgehalte (grav.)   3/05/2004 18/04/2005 

 NKG Geploegd NKG Geploegd 

0-30 cm-mv (mengmonster): 0,223 0,218 0,194 0,197 

30-60 cm-mv (mengmonster): 0,222 0,218 0,189 0,191 

− Bij de meting in dec. 2004 kan men uitgaan van bij benadering veldcapaciteit, waarbij de bodem 
onder NKG enigszins natter lag dan onder ploegen.  

− Bij de meting van april 2005 is de bodem reeds in een mate ingedroogd.  
− In de vergelijking van 2004 en 2005 kan men enkel op basis van het vochtgehalte een hogere 

penetratieweerstand verwachten in 2005. 

Met betrekking tot de penetrografie kan men dan als volgt besluiten (tendensmatig): 

− De bodemweerstand in de bouwvoor vanaf 10 cm-mv (tot ca. 35 cm) is groter onder de NKG t.o.v. 
ploegen. 

− Een maximale verdichting wordt net onder de bouwvoor bereikt 35 cm-mv of dieper onder 
ploegen, en op 25 à 30 cm onder NKG. Deze maximale verdichting zou groter zijn onder  NKG 
t.o.v. ploegen. 

− Gemiddelde verschillen tussen de jaren 2004 en 2005 zijn mogelijk volledig toe te wijzen aan 
verschillen in bodemvochtgehalte. 
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4.8.2 Praktijksituatie, behandeling 

Het westelijk deel wordt niet-kerend bewerkt sinds 1999; het oostelijk deel wordt geploegd. 
De NKG betreft m.a.w. een volgehouden, volledige NKG, zonder hakvruchten in de rotatie. De NKG 
gebeurde met vastetandcultivator tot 20 cm-mv, en sinds 2009 met Micheltand, en gebruik van rotoreg 
bij inzaai (3-4 cm-mv) 

Ploegen met klassieke ploeg met ondergronder. 

4.8.3 Resultaten 

4.8.3.1 Penetrografie 27 februari 2012 

Er werd een zone voor meting uitgekozen zodanig dat deze lag over het geploegde deel en over het deel 
waar niet-kerend gewerkt wordt. Eveneens worden perceelsranden en wendakker vermeden. In de 
meetzone werden in 8 clusters at random 192 (8 x 24) penetrografieën uitgevoerd, gespreid over de 
geploegde zone en de zone niet-kerende bewerking. 

Voortgaand op de aanwijzingen van de bodemprofielbeschrijving (2003) m.b.t. het voorkomen van een 
matige massieve pan, wordt de indringingsweerstand op 35 cm-mv weergegeven. Gemiddelde 
indringingsweerstand op deze diepte bedraagt  1,88 MPa in geploegde bodem, 2,32 MPa in niet-kerend 
bewerkte bodem. Onder geploegde bodem betekent dit een verlaging met gemiddeld 23 % (significant 
verschillend ingeval menging van plots wordt verondersteld – hetgeen niet het geval is). Het zeer 
beperkte verschil in bodemvochtgehalte is hier wellicht geen afdoende verklaring. Deze trend zet zich 
door tot minstens 40 cm-mv, doch minder uitgesproken. 

Deze trend wordt niet weerspiegeld in de schijnbare dichtheid van de bodem. Vochtgehalte werd 
gemeten, evenals schijnbare dichtheid op 35-40 cm-mv op datum van de penetrografie: 

Bodemvochtgehalte (grav.) Schijnbare dichtheid (kg/dm³) 
 NKG Geploegd NKG Geploegd 

0-30 cm-mv (mengmonster): 0,262 0,290   
35-40 cm-mv (n = 32, niet significant): 0,228 0,234 1,577 1,576 

NKG  Geploegd 

Figuur 131: Indringingsweerstand op het proefvlak 

Lange Weide te Huldenberg (27 febr. 2012) op 

diepte van 35 cm-mv. 

Indringingsweerstand (N/m²):  

NK1 

NK2 

NK3 NK4 

K1 
K2 

K3 

K4 
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De penetrografie, gemiddelde +/-stand.afw., per zone wordt gegeven door volgende figuren: 

 

Figuur 132: Indringingsweerstand onder niet-kerende en kerende bewerking, Lange Weide, 27/02/2012. 

Het bodemvochtgehalte werd gemeten, evenals de schijnbare dichtheid op 35-40 cm-mv, op datum van 
de penetrografie: 

Bodemvochtgehalte (grav.) Schijnbare dichtheid (kg/dm³) 

 NKG Geploegd NKG Geploegd 

0-30 cm-mv (mengmonster): 0,262 0,290   

35-40 cm-mv (n = 32, niet significant): 0,228 0,235 1,577 1,576 

Op basis van de gemeten schijnbare dichtheid en het gravimetrische bodemvochtgehalte kan men stellen 
dat de bodem op 35 à 40 cm-mv minstens op veldcapaciteit of natter was op 27 februari 2012 bij de 
meting van de indringingsweerstand (volumetrisch vochtgehalte: 36 à 37%). Het vochtgehalte in de 
bouwlaag was zeer hoog, en onder ploegen natter dan onder NKG. 

4.8.3.2 Penetrografie 29 mei 2013 

Ook in 2013 werd een systematische penetrografie uitgevoerd (8 clusters x 20 herhalingen). Gezien echter 
de zones K1 en K3 niet meer toegankelijk waren (omwille van een proefopzet i.v.m. erosie en 
sedimentmigratie), werden nieuwe zones (K5 en K6) gekozen net zuidelijk van de zones K1 en K2. 

 

Figuur 133: Indringingsweerstand onder niet-kerende en kerende bewerking, Lange Weide, 29/05/2013. 
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Er werden eveneens  8 x 4 Kopeckyringen genomen op 30-35 cm-mv  (29/5/2013) ter bepaling van de 
schijnbare dichtheid. Het volumetrisch vochtgehalte op deze diepte bedroeg gemiddeld 31,1 % onder 
NKG, 32,9% onder ploegen. Dit is gevoelig droger dan tijdens de penetrografieën in 2012. 

 

Ook het koolstofgehalte in de bouwvoor werd bepaald:  

 

Figuur 134: Organischestofgehalte in de bouwvoor voor de geploegde en de niet-kerende bodembewerking, 

perceel Lange Weide, 2013. 

 

4.8.3.3 Verwerking en besluiten 

Gezien de allerminst conform gerandomiseerde proefopzet, wordt vóór verdere statistische verwerking 
nagegaan of de verschillende zones met herhalingen met eenzelfde behandeling als behorende tot 
eenzelfde populatie kunnen worden aanzien. 

In 2012 bleek de indringingsweerstand in de cluster K3 vanaf 25 cm-mv, vrijwel over de gehele diepte van 
het profiel significant verschillend van deze van de clusters K1, K2 en K4. De clusters NK1 geeft over de 
diepte 30 -35 cm-mv significante afwijking t.o.v. NK2 tot NK4. In de verdere analyse werd daarom K3 en 
NK1 weggelaten. 

In 2013 werden geen systematisch significante verschillen gevonden binnen de groep van clusters K1-K6, 
en binnen de groep van NK1-NK4. 

Vergelijking van de behandelingen in 2012 en in 2013 is dan als volgt: 
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Figuur 135: Gemiddelde indringingsweerstand onder niet-kerende en kerende bewerking, Lange Weide, 

27/02/2012. 

De gemiddelde indringingsweerstand onder de NKG is groter tot op de 37 cm-mv t.o.v. ploegen. Onder 
NKG tussen 30 en 50 cm-mv wordt 2,2 MPa gemiddeld niet overschreden. Er werd onder (zeer) natte 
omstandigheden gemeten. 

Onder beide regimes is een verdichting aanwezig rond 35 cm-mv, een verdichting die een weinig meer 
ontwikkeld  is onder NKG. 

 

Figuur 136: Gemiddelde indringingsweerstand onder niet-kerende en kerende bewerking, Lange weide, 

29/05/2013. 

De penetrografie in 2013 gebeurde onder ietwat drogere bodemomstandigheden dan in 2012. Men merkt 
een uitgesproken grotere weerstand tussen 25 en 32 cm-mv onder beide regimes, als gemiddelde 
maximaal 2,3 MPa  onder ploegen, en 2,7 MPa onder NKG. Naargelang de bodem droger wordt kan de 
beworteling hierdoor reeds enige hinder ondervinden. Men kan spreken van een beperkte ploegzool. 

Vanaf 10 cm-mv is de  weerstand ook groter onder NKG t.o.v. ploegen. Men kan een verband vermoeden 
met o.m. het organischestofgehalte. In de laag 10-20 cm-mv is dit gehalte lager onder NKG. 
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Er wordt geen correlatie gevonden tussen indringingsweerstand en de schijnbare dichtheid. 

De bouwlaag (Ap-horizont) is minstens 45 cm dik. De kleinere indringingsweerstand rond 45-50cm-mv  
komt overeen met de diepste laag binnen deze horizont, een laag die mogelijk historisch nooit door 
mechanisatie werd verdicht. 

Op grotere diepte blijft de indringingsweerstand significant verschillend. Men kan dit niet door 
mechanisatie verklaren. Mogelijk bestaat in de bodem toch een gradiënt. Zuidelijker, hoger op het 
perceel, onder NKG, komt de toposequentie S_Z , wAba, Abp voor. Hoger op het perceel dagzoomt 
Lediaanzand en op de helling duikt zandige klei op in het profiel op minder 75 cm-mv. Mogelijk is de 
textuur in de bodem in de proefzones NKG licht verschillend van deze van de proefzones ploegen, 
hetgeen het verschil in bodemweerstand kan verklaren. 

 

Besluiten: 

Enkel de bodemweerstand werd op intensieve wijze gemeten hetgeen toelaat betekenisvolle verschillen in 
de behandelingen te onderscheiden. De metingen van schijnbare dichtheid geven daarentegen geen 
uitsplitsing volgens de behandelingen. Men kan in de volgende besluiten evenwel de indringingsweerstand 
redelijkerwijze toch beschouwen als een maatstaf voor de bodemverdichting. 

 

Na langjarige niet-kerende bewerking is de bodemweerstand in de bouwlaag hoger dan na ploegen. 

Na langjarig NKG is de bodemweerstand rond 32 cm-mv significant groter t.o.v. de sinds 1999 geploegde 
zone, doch  

- enerzijds is er onder beide regimes zeer waarschijnlijk geen toename van de bodemverdichting 
opgetreden in een periode van 9 jaar (sinds 2004-2005), en 

- is de referentiesituatie niet gekend: er is geen penetrografie beschikbaar voor het jaar 1999; het 
is dan ook niet geweten of de grotere verdichting reeds aanwezig was vooraleer gestart werd met 
NKG. 

Men kan dus niet stellen dat de grotere verdichting onder NKG veroorzaakt is door langjarig NKG. 

Wel kan men stellen dat de bodemverdichting waarschijnlijk niet is toegenomen onder NKG. Het dient 
wel algemeen gesteld dat, door de hogere verdichting, de precompressiesterkte onder NKG zowel op 
deze diepte als in de bouwlaag, hoger is. 

Men kan anderzijds ook niet stellen dat de NKG de bodemverdichting rond 32 cm-mv duidelijk zou 
geremedieerd hebben sinds 2004-2005. 

Tenslotte is niet volledig uitgesloten dat verschillen in bodemindringingsweerstand deels te wijten zijn 
aan textuurverschillen in de ondergrond. 
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4.9 Praktijkveld Tongeren (8) 

4.9.1 Algemeen, perceelsgegevens 
 

1. Bedrijf: 
 

PIBO  
3700  Tongeren  
Sector : Akkerbouw, Leemstreek 

2. Ligging van het perceel en van het proefvlak: 
Adres:    Mulkerweg, Tongeren 
Lambertcoördinaten: X: 225800 

    Y: 164200 

 

Figuur 137: Ligging van het praktijkperceel te Tongeren op de Bodemkaart 

Het proefperceel, 96 x 160 m², is in vet groen omlijnd. Bronnen: NGI; Bodemkaart van België. 

 
3. Bodem en perceel 

Het proefvlak ligt op een helling. De bodem volgt hier een logische sequentie. Hoger op de helling 
(Westzijde) dagzoomt Tertiair zand (SAx) doordat de leemafzetting er geërodeerd is. Centraal op de 
helling ligt een ontwikkelde leembodem met textuur-B-horizont. Lager op de helling, zuidoostelijk, is deze 
textuur-B-horizont minder algemeen ontwikkeld (AbB), of begraven (Abp(c)) onder colluviale leem 
afkomstig van hoger op de helling.  

Landbouwbewerkingen gebeuren in NW-ZO-richting. 
4. Onderzoeksverband 

Op dit perceel werd door de PIBO een proef erosiebestrijding aangelegd (2009-2012) waarbij 
verschillende bodembewerkingstechnieken werden vergeleken en dit onder een normale teeltrotatie. 
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4.9.2 Behandeling 

Verschillende bodembewerkingen in een rotatie van wintertarwe, cichorei, suikerbiet, korrelmaïs: Er werd 
oppervlakkig en diep niet-kerend bewerkt, naast ploegen. Volgende figuur geeft dit schematisch weer. 

 

160m 

 

     N 

↗ 
 

 

 

 

 

 

Cultivator (16cm-mv) 

 

 

 

 

Cultivator 16cm-mv) 

+ Diepe NKG (25 cm-mv) 

 

 

 

 

 

Diepe NKG (25 cm-mv) 

 

 

 

 

 

Ploegen 

 24m 24m 24m 24m 

4.9.3 Resultaten en discussie 

4.9.3.1 Penetrografieën 

Per proefvlak werden op 3 april 2013 40 penetrografieën uitgevoerd, of 160 in totaal. Teneinde in de 
metingen vergelijkbare omstandigheden te behouden werden de metingen enkel uitgevoerd in de zone 
met bodem AbB - Abp(c). Het bodemvochtgehalte werd bepaald onder de meest uiteen liggende 
behandelingen (cultivator en ploegen) en op de bodemlaag onder de bouwvoor: 

Bodemvochtgehalte (grav.)   3/04/2013 
 Cultivator Geploegd 

0-30 cm-mv (mengmonster): 0,230 0,202 
30-50 cm-mv (mengmonster): 0,202 0,202 

De bouwlaag onder de behandeling cultivator lag natter dan deze onder ploegen. Het bodemvochtgehalte 
dieper dan de bouwlaag onder oppervlakkige bodembewerking is hetzelfde als onder ploegen. Men kan 
stellen dat de bodem een weinig droger lag dan veldcapaciteit. 

 

Figuur 138: Penetrografie op het praktijkperceel te Tongeren (3/4/2013) 
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4.9.3.2 Bespreking 

De penetrografie werd uitgevoerd op 4 nevenliggende, verschillende behandelingen. Het is geen 
gerandomiseerde proeflayout. In die zin zijn de besluiten onder voorbehoud. 

 

Onder alle behandelingen merkt men een lagere indringingsweerstand tot ca. 15 cm-mv. 

Ondanks dat de bouwlaag onder de behandeling Cultivator(15cm) natter lag, is de indringingsweerstand 
in de toplaag (tot 4 cm-mv) significant hoger dan deze van de andere behandelingen. Deze grotere 
weerstand blijft bestaan tot ca. 15 cm-mv. Een verklaring zou kunnen zijn dat de bewerking met de 
cultivator niet (steeds) onder gunstige omstandigheden werd uitgevoerd. En door de bijkomende NKG tot 
25 cm (2de behandeling) werd de oppervlakkige bodem terug luchtiger gemaakt. 

De bodemweerstand onder ploegen tussen 33 en 41 cm-mv is groter dan 2,5 MPa, significant groter dan 
deze onder de andere behandelingen. Ploegen heeft de bodem op deze diepte verdicht; men kan spreken 
van een begin van een ploegzool. Er treedt reeds enige hinder op voor de beworteling. 

Onder enkel NKG tot 25 cm is eveneens een grotere weerstand waar te nemen rond 35 cm-mv, doch deze 
verschilt niet significant van de bewerkingen met enkel cultivator, of met cultivator + NKG tot 25 cm-mv. 
Er is evenmin een plausibele verklaring waarom de behandeling ‘enkel NKG tot 25 cm’ zou verschillen van 
de beide andere bovenoverlandbewerkingen. 

 

Samenvattend: Onder ploegen is een ploegzool in ontwikkeling die onder alle behandelingen die 
bovenover land gebeuren, niet of nauwelijks wordt waargenomen. 
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4.10 Praktijkveld Heppen (9) 

4.10.1 Algemeen, perceelsgegevens 
 

1. Bedrijf: 
 

Schroyen  
3971, Heppen, Leopoldsburg  
Sector : Kempen 

2. Ligging van het perceel en van het proefvlak: 
Adres:    Heidestraat, Heppen 
Lambertcoördinaten: X: 210340  

    Y: 201030 

 

Figuur 139: Ligging van het perceel te Heppen op de Bodemkaart 

 Perceelsgrens in groen aangeduid. Bronnen: NGI; Bodemkaart van België. 

 
3. Bodem en perceel 

Het proefvlak ligt volgens de Bodemkaart op de overgang van 2 bodemseries: droog tot matig vochtig 
zand met diepe humus A-horizont. 
 

4. Onderzoeksverband 

Het betreft een meerjarige proef, sinds 2006, die gerealiseerd wordt door de Hooibeekhoeve in opdracht 
van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV), met onderzoek naar de kansen voor ploegloos 
boeren in de teeltcombinatie gras-maïs. 

In de proefopzet worden verschillende bodembewerkingssystemen bij de zaai vergeleken. Gezien NKG 
een weinig hogere optimale stikstofgift kan vereisen, worden in combinatie met de bewerkingssystemen 
eveneens verschillende stikstofbemestingstrappen aangelegd. Effecten op opbrengst, opkomst, 
onkruidpopulatie, N-verloop, organische stof en bodemleven worden opgevolgd. 

In de proef wordt eveneens een onderzoek naar effecten op de bodemstructuur toegevoegd dat 
uitgevoerd werd in het kader van de voorliggende studieopdracht.  
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4.10.2 Behandeling 

Proefopzet sinds 2007: Bodembewerkingssystemen 6 rijen zaai, in combinatie met groenbemesters en N-
bemestingsniveaus. 

Naast directe inzaai en traditioneel ploegen (30 cm-mv) werd uitgevoerd: 

- Ondiepe bewerking is bewerken met cultivator tot max. 15-20 cm-mv. 
- Diepe bewerking  werd met vastetandcultivator uitgevoerd tot 25-30 cm-mv. 

18 objecten werden in 3 herhalingen aangelegd, verspreid over 3 blokken. 

 

Figuur 140: Behandelingen op het proefveld te Heppen 

 

4.10.3 Resultaten en discussie 

4.10.3.1 Bodemvochtgehalte 

Er werd gegroepeerd per type grondbewerking en groenbemester. Het bodemvochtgehalte werd bepaald 
in de bouwlaag (0-30 cm-mv) en in de onderliggende laag (30-50 cm-mv), of 18 x 2 mengmonsters. 

Statistische analyse leert er dat geen verschillen bestaan tussen de blokken of de verschillende 
behandelingen in de proef op 5/4/2013. Een verschil in drainageklassen zoals aangegeven door de 
Bodemkaart van België, is niet terug te vinden in verschillen in bodemvochtgehalte op deze datum. 

Het gemiddeld bodemvochtgehalte was als volgt tijdens de penetrografie: 

Bodemvochtgehalte (grav.)  5/04/2013 
   

0-30 cm-mv : 0,129  
30-50 cm-mv : 0,156  

Rekening houdend met de bodemtextuur kan men aannemen dat de bouwlaag reeds droger lag dan  
veldcapaciteit op deze datum. De ondergrond lag korter tegen veldcapaciteit aan. 
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4.10.3.2 Penetrografieën 

Op 5 april 2013 werden per herhaling 10 penetrografieën uitgevoerd (Ntotaal = 540).  

Eveneens werd het bodemvochtgehalte bepaald van de bouwlaag (0-30 cm-mv) en van de onderliggende 
laag (30 en 50 cm-mv), en dit in de 18 objecten. De variantieanalyse leert dat geen significante verschillen 
bestaan m.b.t. het bodemvochtgehalte: 

 naargelang de mechanisatie, telkens onder raaigras; 

 naargelang de groenbemester, telkens onder ploegen; 

 naargelang de groenbemester, telkens onder directzaai. 

Onderstaande geeft de verdere analyse weer naar effecten van bodembewerking en van groenbemester: 

 

4.10.3.3 Analyse, discussie en besluiten 

1. Effecten van de bodembewerking 

De bodembewerkingen komen enkel gedifferentieerd 
voor onder Italiaans raaigras. 

Model: BLOK x bewerking = Px 
met  3 blokken (1, 2, 3)  
 4 bewerkingen (zie hoger).  
 Px: Penetratieweerstand op x cm-mv. 
N = 360 
Er zijn blokeffecten 
 
 
 

 

     

Figuur 141: Penetrografie onder raaigras en 

verschillende grondbewerking; proef te Heppen 

Effecten van de bodembewerking zijn dan als volgt: 

 
(Waarden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend op het 0,05 waarschijnlijkheidsniveau) 

In het algemeen bedraagt de gemiddelde indringingsweerstand op 30-35 cm-mv 2,6 à 3 MPa. Rekening 
houdend met de bodemvochttoestand is dit eerder hoog te noemen. Onder alle behandelingen bestaat 
op deze diepte deze verdichting. De verdichting is dieper, tussen 40 en 50 cm-mv, gevoelig minder. 

Men merkt dat de maximale verdichting dieper ligt t.o.v. maaiveld naargelang dieper wordt bewerkt. Dit 
is te verklaren doordat de bodem aanzienlijk meer verlucht wordt naargelang de diepte van de bewerking 
waardoor de dikte van de bouwvoor is toegenomen. Zo is de bouwvoor onder ploegen ca. 10 cm dikker 
dan onder direct zaai. Bij de verdere interpretatie dient hiermee rekening gehouden te worden.  
In de bouwvoor laat ploegen een significant minder verdichte bodem na. 

Indringingsweerstand (MPa) op diepte (cm-mv)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Directzaai 1.22 b 1.69 b 2.20 c 2.40 b 2.84 b 3.04 b 2.74 ab 2.34 a 2.23 a 2.27 a

Cultivator ondiep 1.37 b 1.85 b 2.44 b 2.69 c 2.82 b 2.92 b 2.58 a 2.35 a 2.36 a 2.47 a

Cultivator diep 1.31 b 1.86 b 2.24 b 2.53 bc 2.81 b 3.01 b 2.88 b 2.53 a 2.30 a 2.42 a

Ploegen 0.99 a 1.35 a 1.65 a 1.83 a 2.15 a 2.56 a 2.74 ab 2.52 a 2.38 a 2.47 a
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Ondiep werken met de cultivator resulteert in een meer verdichte bouwvoor t.o.v. de andere 
bewerkingen, zeker t.o.v.  directzaai. 

Ondiep werken met de cultivator blijkt op diepte van 35 cm-mv een minder verdichte bodem te 
veroorzaken dan onder de andere bewerkingen. Mogelijk is door de mindere belasting aan de 
bodemoppervlakte effectief minder verdicht op diepte van 35 cm-mv. Deze verklaring gaat niet op voor 
het verschil met directzaai. 

Op een diepte van 30-40 cm-mv resulteert ploegen niet in een grotere verdichting t.o.v. de andere 
behandelingen in deze proef. Wel dient vermeld dat de precompressiesterkte – of de reeds bestaande 
verdichting – vermoedelijk reeds hoog was op deze diepte. 
 
 
 

2. Effecten van Italiaans raaigras t.o.v. geen groenbemester, onder ploegen 

Beide behandelingen samen werden enkel onder ploegen aangelegd. 

Model: BLOK x groenbemester = Px 
met  3 blokken (1, 2, 3)  
 groenbemester: al dan niet It.raaigras.  
 Px: Penetratieweerstand op x cm-mv. 
N = 180 
Er zijn blokeffecten 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figuur 142: Penetrografie na ploegen onder raaigras of zonder groenbemester; proef te Heppen 

 

Effecten van raaigras zijn dan als volgt: 
 

(Waarden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend op het 0,05 waarschijnlijkheidsniveau) 

 

Onder het regime van ploegen blijkt raaigras in de bouwlaag (5-15 cm-mv) een lagere 
indringingsweerstand te veroorzaken. Maar ook en vooral blijkt er effect op diepte van 30 à 40 cm-mv. 
Voor dit laatste kan de verklaring liggen dat, onder ploegen, de groenbemester de bodem meer 
doordringbaar heeft gemaakt. 

Indringingsweerstand (MPa) op diepte (cm-mv)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Geen groenbemester 1.41 b 1.78 b 1.83 b 1.98 a 2.21 a 2.82 b 2.91 a 2.74 b 2.46 a 2.54 a

Italiaans raaigras 0.99 a 1.35 a 1.65 a 1.83 a 2.15 a 2.56 a 2.74 a 2.52 a 2.38 a 2.47 a
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3. Effecten van de Italiaans raaigras t.o.v. rogge, onder directzaai 

Beide groenbemesters samen werden enkel onder 
directzaai aangelegd. 

Model: BLOK x groenbemester = Px 
met  3 blokken (1, 2, 3)  
 groenbemester: It.raaigras of rogge. 
 Px: Penetr.weerstand op x cm-mv. 
N = 180 
Er zijn blokeffecten 

 
 

 

 

 

    

Figuur 143: Penetrografie onder directzaai en 

verschillende groenbemester; proef te Heppen 

Effecten van raaigras of rogge zijn dan als volgt: 

 
(Waarden gevolgd door eenzelfde letter zijn niet significant verschillend op het 0,05 waarschijnlijkheidsniveau) 

Onder het regime van directzaai blijkt raaigras een verschillend effect te hebben dan rogge op de 
indringingsweerstrand tussen diepte 27 cm-mv tot 40 cm-mv. Een verklaring kan gezocht worden in 
verschillen in bewortelingspatroon, waarbij rogge eerder dieper zal wortelen dan raaigras en er mogelijk 
voor een hogere precompressiestress zorgt. Vanzelfsprekend vergt dergelijke verklaring verdere 
onderbouwing. 

Rogge zou m.a.w. mogelijk een hogere precompressiestress leveren Italiaans raaigras. 

 
3. Samenvattend: 
 

- De verdichting op diepte van 30- 35 cm-mv is onder alle regimes van de proef eerder hoog te 
noemen. 

- Naargelang dieper wordt bewerkt vindt men een meer verluchte en bijgevolg dikkere bouwvoor. 
- Ploegen leidde in de proef over de jaren niet tot toenemende verdichting op 30 -35 cm-mv t.o.v. 

ondiep of diep NKG, of t.o.v. direct zaai. Mogelijke verklaring is een reeds hoge 
precompressiesterkte. 

- Ondiepe NKG of directe zaai leidden niet tot kleinere bodemweerstand op 30-35 cm-mv. Deze 
regimes hebben binnen de tijdspanne van de proef in deze zandbodem niet remediërend 
gewerkt. 

- Raaigras heeft de bodem, niet alleen in de bouwvoor, maar ook dieper, meer doordringbaar 
gemaakt. Rogge zou mogelijk een hogere precompressiestress leveren Italiaans raaigras. 

De keuze van groenbemester kan betekenisvol effect hebben op de draagkracht van de bodem en op de 
doordringbaarheid. 

  

Indringingsweerstand (MPa) op diepte (cm-mv)

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Italiaans raaigras 1.22 a 1.69 a 2.20 a 2.40 a 2.84 a 3.04 a 2.74 a 2.32 a 2.23 a 2.27 a

Rogge 1.30 a 1.88 a 2.23 a 2.48 a 2.76 a 3.03 a 2.94 a 2.57 b 2.36 a 2.30 a
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4.11 Praktijkveld Dendermonde (10) 

4.11.1 Algemeen, perceelsgegevens 
 

1. Bedrijfsgegevens: 
 

De Winne 
9200 Oudegem, Dendermonde  
Sector : Akkerbouw, Zandleemstreek 

2. Ligging van het perceel en van het proefvlak: 
Adres:    Bosstraat, Oudegem 
Lambertcoördinaten: X: 164250  

    Y: 166525 

 

Figuur 144: Ligging van het praktijkperceel te Oudegem (Dendermonde) op de Bodemkaart 

Perceelsgrens en onderzochte perimeters zijn in groen omlijnd. Bronnen: NGI; Bodemkaart van België. 

 
3. Bodem en perceel 

De onderzochte zones liggen volgens de Bodemkaart onder bodemserie Ldcz (Matig natte 
zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont, op geringe diepte wordt het 
sediment lichter of grover). 
 

4. Onderzoeksverband en behandeling 

In het kader van verdichting door infrastructuurwerken en hiertegen voorgestelde remediatie.  

Ten oosten van de N-Z lijn aangeduid op bovenstaande figuur werd in 2010 schade aan wintertarwe 
vastgesteld. De bedrijfsleider en de consultant (ir. A. Lamberts, Steenhuffel) vermoedden 
bodemstructuurschade, bodemverdichting, door werken, diepe roering van het bodemprofiel, als gevolg 
van passage van zwaar transport in 2008-2009. 

Er zijn geen waarnemingen bekend of werd geen meting uitgevoerd m.b.t. de fysische bodemtoestand in 
de zone waar de bodem vermoedelijk verdicht werd. In het kader van de huidige studie werd voorgesteld 
om de indringingsweerstand te meten, enige tijd na de behandeling. 
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4.11.2 Behandeling 

Op 2 september 2010 werd de zone waarbinnen bodemverdichting vermoed werd, gediepspit met 
Diepwerker MM100 (Odenwald Werke Rittersbach GmBH) (zie 2.5.6.2.2) tot 70 cm-mv. 

4.11.3 Resultaten en discussie 

4.11.3.1 Penetrografieën 

1. Penetrografie, 2012 

Op 16/04/2012 werd in de behandelde zone en in een onbehandelde, ongeroerde zone, weergegeven op 
Figuur 144, penetrografie uitgevoerd (n=20, at random, per zone). Onderstaande figuur geeft de 
gemiddelde indringingsweerstand per zone, evenals het bodemvochtgehalte tijdens de opname. 

     Indringingsweerstand (0,01 MPa) 

((cm-mv)   
 

 

Bodemvochtgehalte (grav.): 

 Getuige Behandelde 
zone 

0-30 cm-mv: 0,284 0,277 

30-60 cm-mv: 0,214 0,234 
 

Figuur 145: Penetrografie, perceel te Oudegem op 16/04/2012 

Men merkt in de behandelde bodem een indringingsweerstand lager dan 3 MPa tot 67 cm-mv. De bodem 
is er weinig compact. In de ongeroerde bodem is een duidelijke verdichting aanwezig tussen 35 en 55 cm-
mv.  

Na de behandeling blijft een duidelijk verschil in indringingsweerstand in vergelijking met de ongeroerde 
bodem dieper dan ca. 60 cm-mv. 

Mogelijk geeft de indringingsweerstand op meer dan 60 cm-mv nog een beeld van de uitgangssituatie in 
de sterk geroerde zone. Zonder dat de uitgangssituatie gekend is, kan men toch vermoeden dat de 
decompactie met de diepwerker MM100 zeer verregaand effect heeft gehad. 

2. Penetrografie, 2013 

Op 22/03/2013 werd op een ruimtelijk meer gestructureerde wijze in de behandelde zone en in een 
onbehandelde, ongeroerde zone, weerom een penetrografie uitgevoerd (n=30, per zone). Onderstaande 
figuur geeft de gemiddelde indringingsweerstand per zone, evenals de weerstand op diepte van 33 cm-mv 
en 70 cm-mv. 

Na een mogelijk initieel geslaagde remediatie (volgens de opname in 2012, merkt men in 2013 een 
geleidelijke toename van de indringingsweerstand op 30-35 vm-mv: ontstaan van een bodemlaag (30-35 
cm-mv) met hogere precompressiestress. 
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     Indringingsweerstand (0,01 MPa) 

((cm-mv)   
 

 

Bodemvochtgehalte (grav.): 

 Getuige Behandelde 
zone 

0-30 cm-mv:   

30-60 cm-mv:   
 

  

Figuur 146: Penetrografie, perceel te Oudegem op 22/03/2013 

 

3. Poging tot penetrografie, 2014 

Het perceel werd terug bezocht op 7 februari 2014 met het doel de indringingsweerstand nogmaals te 
meten. Dit bleek onmogelijk: 

Op grote delen van de zone waar de diepe bewerking 4,5 jaar geleden uitgevoerd werd, werd recent 
humusrijke grond opgevoerd, in hopen, en nog niet geëgaliseerd. Op andere delen staan diepe plassen; 
deze delen zijn niet toegankelijk. 

Het is duidelijk dat ondanks de diepe bewerking en verluchting voor remediatie in 2010, de 
bodemstructuur niet of niet meer voldoende hersteld is. Mogelijk is ernstige herverdichting opgetreden 
omwille van hoge lasten en onvoldoende zorg in de jaren na de diepe bewerking. 

De boer tracht de situatie te verhelpen door de bouwlaag op te hogen met humusrijk grond. 

  

Op 33 cm-mv:      Op 70 cm-mv: 
 
 
 
Getuige     MM100 Getuige        MM100 

 
(0,01MPa) 
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4.12 Praktijkveld Lier (11) 

4.12.1 Algemeen, perceelsgegevens 
 

1. Bedrijfsgegevens: 
 

NN 
Contact via A. Lamberts, Steenhuffel  
Sector : Vlaamse zandstreek 

2. Ligging van het perceel en van het proefvlak: 
Adres:    Hagenbroeksesteenweg, Lier 
Lambertcoördinaten: X: 162200  

    Y: 205450 

 

Figuur 147: Ligging van het praktijkperceel te Lier op de Bodemkaart 

 Zone van waarnemingen is in groen omlijnd. Bronnen: NGI; Bodemkaart van België. 

 
3. Bodem en perceel 

Het proefvlak ligt volgens de Bodemkaart op bodemserie Lda: een matig natte leembodem met textuur-B 
horizont. 
 

4. Onderzoeksverband en behandeling 

Diepspitten als remediatie voor verdichting na diepe roering van de bodem. 

 

4.12.2 Behandeling 

Op 30 augustus 2012 werd de zone waarbinnen bodemverdichting vermoed werd, gediepspit met 
Diepwerker MM100 (zie 2.5.6.2.2) tot 70 cm-mv. In deze zone werd voordien een nutsleiding aangelegd 
op meer dan 80 cm-mv. 
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4.12.3 Resultaten en discussie 

4.12.3.1 Penetrografieën 

Op 22/03/2013 werd op een ruimtelijk gestructureerde wijze in de behandelde zone en in een 
onbehandelde, ongeroerde zone, een penetrografie uitgevoerd (n=30, per zone). Onderstaande figuur 
geeft de gemiddelde indringingsweerstand per zone, evenals de weerstand op diepte van 36 cm-mv en 70 
cm-mv. 

      Indringingsweerstand (0.01 MPa) 

((cm-mv)   

 

Bodemvochtgehalte (grav.): 

 Getuige Behandelde 
zone 

0-30 cm-mv:   

30-60 cm-mv:   
 

 
 
 
 
Getuigezone: 
 
Indringingsweerstand  
in 0,01 MPa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gediepwoelde zone: 
 
Indringingsweerstand  
in 0,01 MPa: 

Op 36 cm-mv:

 

Op 70 cm-mv:

 

Figuur 148: Penetrografie, perceel te Lier op 22/03/2013 
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Er werd geen penetrografie uitgevoerd vóór de diepe bewerking. Op basis van de getuigenis van de 
landbouwexpert A. Lamberts kon worden uitgegaan van effectieve verdichting. 

Uit de opname, een half jaar na de diepe bewerking blijkt duidelijk een geslaagde remediatie tot op ca. 55 
cm-mv.  

Dieper merkt men in de geroerde zone een forse toename van de indringingsweerstand. Men kan een 
verregaande, niet geremedieerde verdichting vermoeden vanaf 55-60 cm-mv. 
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4.13 Praktijkveld Moelingen (12) 

4.13.1 Algemeen, perceelsgegevens 
 

1. Bedrijfsgegevens: 
 

NN 
Contact via A. Lamberts, Steenhuffel  
Sector : Weidestreek, leem 

2. Ligging van het perceel en van het proefvlak: 
Adres:    Moelingerweg, Moelingen 
Lambertcoördinaten: X: 246.800  

    Y: 161.700 

 

Figuur 149: Ligging van de praktijksituatie te Moelingen op de Bodemkaart 

Zone van waarnemingen is in groen omlijnd. Bronnen: AGIV. 

3. Bodem en perceel 
Het proefvlak ligt volgens de Bodemkaart op bodemserie Aba0:  Leembodem met textuur-B-horizont en 
dikke A-horizont. 

4. Onderzoeksverband en behandeling 
Diepspitten was gepland als remediatie voor verdichting veroorzaakt bij de aanleg van een nutsleiding 
door het perceel op meer dan 80 cm diepte. De referentiesituatie werd opgenomen (20 maart 2012, 
penetrografie). Uiteindelijk besliste de bedrijfsleider dat de behandeling toch niet mocht doorgaan. 

 

Indringingsweerstand op 35 cm-mv (in 0.01 MPa):  

  

In de geroerde strook (binnen de aflijning) is duidelijk 
een verhoogde indringingsweerstand zichtbaar. 

 

 

Figuur 150: Indringingsweerstand op het perceel te Moelingen op 20 maart 2012 
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4.14 Praktijkveld Linter (13) 

4.14.1 Algemeen, perceelsgegevens 
 

1. Bedrijfsgegevens: 
 

Goedhuys 
3350 Melkwezer, Linter  
Sector : Akkerbouw, Zandleemstreek 

2. Ligging van het perceel en van het proefvlak: 
Adres:    Moesbeekstaat, Linter 
Lambertcoördinaten: X: 199600  

    Y: 168940 

 
3. Onderzoeksverband en behandeling  

 
Ervaring opdoen met tensiometer, bodemvochtspanning als indicator voor betreedbaarheid. 
 
De installatie werd in het voorjaar voortdurend uitgesteld omwille van vorst aan de grond (schade aan de 
tensiometers). Na deze periode volgden de bewerkingen te snel om nog enige opvolging uit te voeren. 
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4.15 Samenvatting van de bevindingen in praktijksituaties 
Bij de keuze van de praktijksituaties werd er ook zorg voor gedragen om maatregelen van verscheiden 
aard te betrekken en om in verschillende streken (verschillende bodemtextuur) te werken. 

In 6 van de uiteindelijk 13 betrokken praktijksituaties werd aangesloten bij reeds bestaande 
proefprogramma’s, waarbij met de middelen binnen het huidige onderzoek getracht werd meerwaarden 
(o.v.v. meer metingen, in herhalingen, zelden ook opbrengstbepalingen) te ontwikkelen. 

M.b.t. de volgende behandelingen kunnen besluiten worden getrokken: 

(Tussen haken wordt de praktijksituatie weergegeven) 

 

Diepwoeling of zeer diepe bewerking: 

Op 7 percelen maakte diepwoeling of zeer diepe bewerking deel uit van de behandeling(en). 

Er is reden om te bevestigen dat diepwoeling een onmiddellijk en zeer betekenisvol effect kan hebben op 
de indringingsweerstand onder de bouwlaag. Dit is waargenomen op alle percelen met de behandelingen. 

Zeer belangrijk is telkens de evolutie van de uitgevoerde bodemverluchting: 
 

 In de diepe humeuze lemigzandbodem in Laakdal (2) bleek de bodemverluchting na meer dan 
anderhalf jaar nog steeds duidelijk aanwezig. Dit lijkt in tegenstelling met de bevindingen dat in 
zandbodems diepe bewerking een weinig stabiel, een weinig duurzaam effect teweegbrengt (zie 
2.3.3.12.3.3.2, 2.5.2 en 2.5.6.3). Zeer waarschijnlijk is in het algemeen en bij dit perceel, het 
organische materiaal een sterk structuurvormende factor t.o.v. meer amorf, structuurloos zand in de 
ondergrond van de zandbodem. Uit de meting blijkt zeker niet dat de diepwoeling hier jaarlijks zou 
moeten worden herhaald. Verdere opvolging zou vanzelfsprekend nog meer leren. 

 

 Zonder bijzondere nazorgen kan het effect van diepwoeling zeer snel afnemen: 
 

 Te Huldenberg (1) is het effect van de diepwoeling in een plateauleembodem reeds gevoelig 
afgenomen na anderhalf jaar. 

 

 Te Herent (3,5) is het effect van de diepwoeling teniet gedaan waar geploegd werd, met zelfs een 
tendens van een verhoogde indringingsweerstand op 30 à 35 cm-mv, hoger dan waar niet 
gediepwoeld werd. Het effect van de diepwoeling blijft na 2 jaar wel bestendigd onder NKG met 
de Bekenerosieploeg. De diepwoeling werd hier uitgevoerd met een tand voor moldrainage; deze 
is normaal voor diepwoeling minder geschikt. 

 

 M.b.t. de andere percelen is het nog te vroeg om uitspraken te doen. 
 

 De ervaringen met zeer diep bewerken bevestigen bovenstaande. Op 2 percelen met zandleembodem 
(10, 11) kon hierover informatie bekomen worden. De diepe bewerking, m.n. diepspitten, werd 
telkens uitgevoerd op het einde van de zomer, waarschijnlijk in eerder droge 
bodemvochtomstandigheden. De bodemverluchting is initieel wellicht zeer diep en verregaand. Op 
het perceel te Dendermonde (10) is de indringingsweerstand onder de bouwlaag 2 jaar na de diepe 
bewerking nog lager dan in een getuigezone. Na 3 jaar is een nieuwe verdichting onder de bouwvoor 
zichtbaar. Het 4de jaar na de ingreep is het perceel onbewerkbaar geworden. Op het andere perceel 
(11) werd de ingreep recenter uitgevoerd. Men merkt in het eerste jaar na de ingreep eveneens een 
gunstig effect, tot 50 à 60 cm-mv. Verdere opvolging is vanzelfsprekend nodig.   
De ervaring op het eerste perceel (10) kan duiden op de beperkte bodemsterkte, gebrek aan 
dragende structuur na deze drastische ingreep, en de noodzaak voor bodembesparende maatregelen 
in de jaren volgend op de ingreep. 

  



Praktijkonderzoek maatregelen tegen bodemverdichting 

 231 

Mechanisatie bij de zaaibedbereiding: 
 

 In een proef te Geel op een lemig zandbodem werd een zeer sterke samenhang gevonden tussen de 
indringingsweerstand op 35 cm-mv en de maïsproductie. Toename van de weerstand met 0,1 MPa 
betekende een verlies van 264 kg/ha DS maïs in 2009. Het is onduidelijk of de verschillen in hoge 
bodemweerstand veroorzaakt werden door verschillen in mechanisatie of dat het voordien bestaande 
verschillen in verdichting in de ondergrond betrof. 

 

Ploegen of niet-kerend bodembewerken: 
 

 In een proef op een zandbodem te Heppen (9) leidde ploegen over de jaren heen niet tot  
toenemende verdichting op 30-35 cm-mv t.o.v. ondiep of diep NKG, of t.o.v. direct zaai. Mogelijke 
verklaring is een reeds bestaande hoge precompressiesterkte op deze diepte. Ondiepe NKG of directe 
zaai leidden niet tot kleinere bodemweerstand op 30-35 cm-mv. Deze regimes hebben m.a.w. binnen 
de tijdspanne van de proef in deze zandbodem niet remediërend gewerkt. 

 

 Na langjarig ploegen van een zandleembodem (het perceel te Kessel-Lo (4)) was de bodemweerstand, 
dieper dan de bouwlaag, significant groter onder ploegen t.o.v. de niet-kerende bewerking. Men kan 
aannemen dat de wortelontwikkeling in de diepte verdergaand geremd werd na langjarig ploegen dan 
dat dit het geval was onder NKG.. Vergelijking van de huidige opnames met deze van 2004-2005 leert 
dat onder ploegen de ploegzool sindsdien uitbreidde, dieper en meer verhard werd, hetgeen onder 
NKG minder of wellicht niet het geval was. Men kan anderzijds niet stellen dat de NKG de minstens 
sinds 2004-2005 bestaande verdichting op ca. 35 cm-mv heeft geremedieerd. 
 

 Op het perceel te Herent (3,5) was in de zandleembodem een duidelijk ontwikkelende ploegzool 
aanwezig. Op het nevenliggende perceel onder NKG was de indringingsweerstand eveneens zeer 
hoog onder de bouwvoor. Het was echter niet duidelijk of deze weerstand een oudere ploegzool 
betrof  

 

 Op het perceel te Tongeren (8) met een leembodem was onder het regime van ploegen duidelijk een 
ploegzool in ontwikkeling. Dat werd niet waargenomen onder alle behandelingen die bovenover land 
gebeuren. 

 

 Op een leembodem te Huldenberg (7) is na langjarig NKG de bodemweerstand rond 32 cm-mv 
significant groter t.o.v. de sinds 1999 geploegde zone, doch uit verdere analyse blijkt dat er niet kon 
gesteld worden dat de grotere verdichting onder NKG veroorzaakt is door langjarig NKG. Wel is het zo 
dat de bodemverdichting waarschijnlijk niet is toegenomen onder NKG. Men kan anderzijds ook niet 
stellen dat de NKG de bodemverdichting rond 32 cm-mv duidelijk zou geremedieerd hebben sinds 
2004-2005. 

 

Keuze van groenbedekker: 
 

 In de eerder vermelde proef op een zandbodem te Heppen (9) bleek dat raaigras een geploegde 
bodem, niet alleen in de bouwvoor, maar ook dieper, meer doordringbaar maakte dan onder braak 
het geval was. 

 Onder het regime van directzaai bleek raaigras er een verschillend effect te hebben dan rogge op de 
indringingsweerstrand tussen diepte 27 cm-mv tot 40 cm-mv. Een verklaring kan gezocht worden in 
verschillen in bewortelingspatroon, waarbij rogge eerder dieper zal wortelen dan raaigras en er 
mogelijk voor een hogere precompressiestress zorgt.  
De keuze van groenbemester kan m.a.w. betekenisvol effect hebben op de draagkracht van de bodem 
en op de doordringbaarheid. 
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5 Opstellen van de praktijkgids 
 
 
Zie de aparte bundel. 
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Bijlage 1. Banden: terminologie, types, spanning 
 

 Enkele termen 
 

PR Ply Rating geeft de stevigheid van het karkas van de band aan. Een band met een hoge 
Ply Rating is stijver en sterker, kan hierdoor harder opgepompt worden en heeft hierdoor 
een groter draagvermogen. 

LI Load Index geeft in code aan wat het maximale draagvermogen van de band is bij 1,6 bar 
en bij de snelheid aangegeven door de SI. 

SI Speed Index geeft in code aan voor welke maximale snelheid de band geschikt is. 

Diameter De totale hoogte van de band (van loopvlak tot loopvlak) zonder dat deze belast wordt. 

Belaste straal De afstand tussen het middelpunt van de velg tot de grond wanneer de band maximaal 
belast is. 

Bandbreedte De breedte van de band zonder dat deze belast wordt. 

Bandhoogte, 
flankhoogte of 
karkashoogte 

De hoogte van de band van loopvlak tot hiel. 

Afrolomtrek De afstand die de band aflegt nadat deze een omwenteling afgerold is. 

Sectie De dwarsdoorsnede van de band. 

 

 Bandentype 
 

Figuur 151: Delen van een band. 

 

Naargelang de bouwwijze kan er een onderscheid gemaakt worden in diagonaal- en radiaalbanden.   

  

Figuur 152: Diagonaalband. 

 

Figuur 153: Radiaalband.  
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Radiaalbanden zijn soepeler, ze veren meer. Hun rolweerstand is kleiner en gelijktijdig maken ze een 
groter contactvlak met de bodem.  

Op een paar uitzonderingen na (wijnbouw op sterk hellende percelen, …..) worden er in de landbouw 
enkel nog radiaalbanden gebruikt. 

 

Keuze voor radiaal of diagonaal?  

De juiste band voor de weg en ook voor het land is een combinatie van kracht en snelheid. Hoe hoger de 
rijsnelheid, hoe lager het draagvermogen. Daardoor zijn de eisen voor landgebruik en weggebruik 
duidelijk verschillend. Een stugge band geeft meer bodemdruk dan een soepele band. Diagonaalbanden 
zijn stugger dan radiaalbanden. Bij een hele stugge diagonaalband is de bodemdruk 1,8 keer zo hoog als 
de druk in de band.  

Met de nieuwste banden kun je met 1 bar bandendruk op de weg en op het land rijden. Voor deze 
banden zijn aangepaste velgen nodig. 

 
 

 Bandenmaat 

De belangrijkste eigenschappen van een band worden samengevat door een code die op de band staat 
aangegeven. 

 

Werkvoorbeeld: 340/85 R 38   133 A8 

340 Bandbreedte in millimeter 

85 De bandhoogte/bandbreedteverhouding in procenten 

R Radiaalband (staat er i.p.v. “R” een ” –“ dan is het een diagonaalband) 

38 De velgdiameter in inches 

A8 Speed index: De band is geschikt voor snelheden tot 40 kilometer per uur 
(Tabel 30) 

133 Het draagvermogen wordt weergegeven als Load index (L.I.) (Tabel 31) 

De snelheid en het draagvermogen worden vaak aan elkaar gekoppeld, we 
spreken in dat geval van een load/speedindex. Een load/speedindex van 
133 A8 wil zeggen dat het draagvermogen 2060 kilo bedraagt bij een 
maximum snelheid van 40 km per uur.  

 

Tabel 30: Speed Index en overeenkomstige maximaal toegelaten snelheid. 

Speed index Km/uur Speed index Km/uur Speed index Km/uur 
A1 5 C 60 N 140 

A2 10 D 65 P 150 

A3 15 E 70 Q 160 

A4 20 F 80 R 170 

A5 25 G 90 S 180 

A6 30 J 100 T 190 

A7 35 K 110 U 200 

A8 40 L 120 H 210 

B 50 M 130   
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Tabel 31: Load Index en maximum draagvermogen in kg. 

L.I. kg L.I. kg L.I. kg L.I. kg L.I. kg 
60 250 86 530 112 1120 138 2360 164 5000 

61 257 87 545 113 1150 139 2430 165 5150 

62 265 88 560 114 1180 140 2500 166 5300 

63 272 89 580 115 1215 141 2575 167 5450 

64 280 90 600 116 1250 142 2650 168 5600 

65 290 91 615 117 1285 143 2725 169 5800 

66 300 92 630 118 1320 144 2800 170 6000 

67 307 93 650 119 1360 145 2900 171 6150 

68 315 94 670 120 1400 146 3000 172 6300 

69 325 95 690 121 1450 147 3075 173 6500 

70 335 96 710 122 1500 148 3150 174 6700 

71 345 97 730 123 1550 149 3250 175 6900 

72 355 98 750 124 1600 150 3350 176 7100 

73 365 99 775 125 1650 151 3450 177 7300 

74 375 100 800 126 1700 152 3550 178 7500 

75 387 101 825 127 1750 153 3650 179 7750 

76 400 102 850 128 1800 154 3750 180 8000 

77 412 103 875 129 1850 155 3875 181 8250 

78 425 104 900 130 1900 156 4000 182 8500 

79 437 105 925 131 1950 157 4125 183 8750 

80 450 106 950 132 2000 158 4250 184 9000 

81 462 107 975 133 2060 159 4375 185 9250 

82 475 108 1000 134 2120 160 4500 186 9500 

83 487 109 1030 135 2180 161 4625 187 9750 

84 500 110 1060 136 2240 162 4750 188 10000 

85 515 111 1090 137 2300 163 4875 189 10300 

 
 

 Lagedrukbanden, IF, VF, CFO 

De mate van doorbuiging van de flank (zijkant/wang) van de trekkerband is vastgelegd in een standaard 
van ETRTO, de European Tyre (band) and Rim (velg) Technical Organisation. Twee extremen zijn de 
lmproved Flexion Tyre (IF) en de Very High Flexion Tyre (VF). Ten opzichte van een standaardband buigt 
een IF-band iets meer door en een VF-band nog meer. Michelin loopt voorop bij deze techniek, maar 
anderen volgen. De bekendste lF-band is de Michelin Axiobib. De bekendste VF-band is de Xeobib van 
dezelfde maker.  Laatst genoemde vergt tevens een andere velg, en heeft een standaard hoogte-breedte- 
verhouding van 60 procent. Vredestein overweegt ook zo'n serie te ontwikkelen. 

Bandenfabrikanten strooien in folders steeds meer met termen als IF- en VF-technologie, maar hangen 
daar vervolgens hun eigen naam aan. Zo schaart Michelin de VF- en IF-techniek onder zijn Ultraflex  
Technologie en staat bij Firestone de AD2 gelijk aan de VF-techniek. Goodyear plaatst heel helder het IF-
symbool voor de bandcodering, zoals op de IF 800/75 R32. 

Een term die veelal naast de IF-techniek vermeld staat is CFO, wat staat voor Cyclic Field Operation.  Het 
betekent zoveel als dat je een IF-band doorgaans 30 – 55 % meer mag belasten in het veld bij lagere 
snelheden (15 tot maximaal 30 km/u). 
 

 

 Veldwerkzaamheden met een hoge tractie 

Indien tijdens werkzaamheden, zoals ploegen, een hoog aandrijfkoppel gevraagd wordt van de banden, 
wordt het draagvermogen van de banden bij gelijkblijvende bandenspanning verminderd. Hiervoor dient 
men in de bandenspanningstabel de bandenspanning op te zoeken onder de snelheid van “10 HT” of “30 
km/h”. 
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 Cyclische belasting 

Bij sommige bewerkingen is de belasting op de banden zeer wisselend. Te denken valt aan bietenrooiers 
en maaidorser. Doordat de machine maar voor een korte tijd met een volle voorraadbak rijdt, mag de 
band zwaarder belast worden dan in de tabellen vermeld staat. 
Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden: 

- De maximale snelheid is 10 km/uur. 
- De te rijden afstand onder volle belasting mag niet meer dan 1 km bedragen. 
- De bandenspanning moet met 25 % verhoogd worden. Voor deze spanningsverhoging moet u 

navraag doen bij de leverancier van de band.  De band mag dan onder deze cyclische belasting 
met ca. 170 % van de maximale belasting gebruikt worden. 

 

 Dubbellucht montage 

Bij het aanbrengen van dubbellucht dient de belaste staat van beide banden gelijk te zijn. De voorkeur 
gaat uit naar een afstand tussen de banden van 5 tot 10 cm, dit om te voorkomen dat er stenen tussen de 
banden gaan zitten, of de banden elkaar gaan raken. Indien aangedreven wielen als dubbellucht 
gemonteerd zijn, is het draagvermogen per band gelijk aan dat van die in enkele montage, verlaagd met 
12%. 
 

 Banden op tandem- of tridemassen 

Het draagvermogen van de vier banden aan een gestuurde tandemas is gelijk aan vier maal het 
draagvermogen van de gemonteerde band. 

Het draagvermogen van de vier banden aan een niet gestuurde tandemas, is gelijk aan drie maal het 
draagvermogen van de gemonteerde band. 

Het draagvermogen van de vier banden aan een gestuurde tridemas is gelijk aan zes maal het 
draagvermogen van de gemonteerde band. 

 

 Optimalisatie van de bandenuitrusting 

Er moet niet onmiddellijk gedacht worden aan een duurdere bandenuitrusting. Vaak kan er al veel bereikt 
worden door het gebruik van uw huidige bandenuitrusting te optimaliseren. Om dit op een verantwoorde 
manier te doen, heeft u een aantal zaken nodig: 

- De belasting per band. Deze kan gemeten worden door de combinatie met de afzonderlijke 
wielen op een weegplaat te zetten en zo het gewicht af te lezen. Een andere mogelijkheid is 
om het gewicht te meten bij een weegbrug die bij u in de buurt ligt. 

- Een nauwkeurige bandenspanningsmeter. De nauwkeurigheid is erg belangrijk, omdat we de 
druk op tienden van bar nauwkeurig dienen in te instellen. 

- De juiste bandenspanningstabel behorende bij het merk en type band dat gemonteerd is. In 
deze tabel kan de optimale druk, afhankelijk van belasting en rijsnelheid, afgelezen worden. 

Door de druk te optimaliseren kan het contactoppervlak van de band op de bodem tot wel 40% 
toenemen. Dit heeft tot gevolg dat de insporing en de bodemdruk verminderen en de rolweerstand 
afneemt. Dit resulteert weer in een vermindering van het brandstofverbruik. Uit praktijktesten, die het 
Duitse Team Reifenregler op verschillende plaatsen heeft uitgevoerd, werd door optimalisatie van de 
bandenspanning bij grondbewerkingen een brandstofbesparing tot 18-25% bereikt. 

In Progressive Dairyman (2012) werd een ervaring beschreven waarbij de bandenspanning onder een 
mengmestvat, 2-asser met 19.000 l, van 2,4 bar voor baantransport, naar 1 bar werd verlaagd tijdens 
mest spreiden op een nat perceel. Dit leidde tot meer dan 10 % brandstofbesparing, 58% minder diepe 
insporing, en naar schatting 50 % minder bandenslijtage. 
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Om de juiste bandenspanning te kunnen instellen moet de belasting van de banden gekend zijn.  

De meest correcte werkwijze hiervoor is de combinatie trekker-werktuig te gaan wegen. Beschikt men 
niet over een weegbrug, dan kan de belasting van de banden nog altijd berekend worden volgens een 
model voorgesteld door Trelleborg.   

Alvorens de berekeningsmodule van Trelleborg te gebruiken, dienen er een aantal gegevens verzameld te 
worden.  Met deze gegevens kan je dan aan de slag op http://www.trelleborg.com/TWSCalculator/. 

Data nodig voor de bepaling van de belasting per band: 

 

1. Gegevens van de trekker: 
 
 
 
 
 
 

 
2. Gegevens frontwerktuig: 
 

 

3. Gegevens werktuig achter: 
Gewicht werktuig  kg 
Gewicht inhoud (vb. meststoffen) kg 

Te meten afstand tussen het zwaartepunt 

van het werktuig en de achteras: zie figuur 
(m)  

m 

De te meten afstand is deze tussen het zwaartepunt van het werktuig 
en de achterste as: voor de meeste machines is dit de helft van de 
afstand van de achteras tot het uiterste punt van de aangekoppelde 
machine. Is het werktuig uitgerust met een zware aandrukrol (type 
packerrol), dan moet het zwaartepunt minimaal 50 cm achteruit genomen worden.  Voor een rotoreg met 
kooirol ligt het zwaartepunt gemiddeld op 1,6 m. Voor dezelfde rotoreg, uitgerust met een zware 
packerrol, wordt dit dan gemiddeld 2,1 m achter de achteras. 

Worden er meerdere machines achter elkaar aangebouwd (diepwoeler, rotoreg, zaaimachine ….) dan ligt 
het zwaartepunt op de halve afstand van achteras tot het einde van de werktuigen. 

Hangt een ploeg aan de trekker, dan zijn de afstanden: 

4 schaar = 2 m 

5 schaar = 2,5 m 

6 schaar = 3 m 

 

 

 

ECE/R24 vermogen pk 

Leeg gewicht op de vooras kg 

Leeg gewicht op de achteras kg 

Afstand tussen voor- en achteras m 

Extra voorasbelasting (wielgewichten) kg 

Extra achterasbelasting (wielgewichten) kg 

Gewicht werktuig of aangehangen frontgewicht kg 

Maximaal gewicht inhoud (vb. meststoffen) kg 

Te meten afstand tussen het zwaartepunt van het 
werktuig of frontgewicht en de vooras (zie figuur) 

m 

http://www.trelleborg.com/TWSCalculator/
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4. Gegevens van half gedragen werktuig of van trailor: 
 
Te meten afstand voor de extra ballast (zie figuur) m 

Gemiddelde rijsnelheid op het veld km/h 

Gewichtsoverdracht van het werktuig (voor trailer, neem standaard 3000 kg) kg 

Aantal tanden of ploegscharen  

Gewichtsoverdracht bij ploegen als gevolg van de dieptecontrole kg 

 

Wordt het getrokken werktuig van een extra ballast voorzien, dan moet het gewicht hiervan gekend zijn.  
Het gewicht en de afstand tot de achteras moeten bepaald worden, zoals op de figuur weergegeven is. 

Bij half gedragen grondbewerking machines moet het aantal ploegscharen of i.g.v. een decompactor het 
aantal tanden weergegeven worden. 

Verder moet de gemiddelde rijsnelheid op het veld opgegeven worden. 

Voor trailers moet de gewichtsoverdracht op de trekker genoteerd worden. Volgens de wetgeving mag 
dat niet meer zijn dan 3000 kg 

 

Nota: Bron van bovenstaande gegevens: Trelleborg, http://www.trelleborg.com/TWSCalculator/ 
 
 

 De bandenboekjes 

De te kiezen bandenspanning is te vinden in de bandenspanningstabel horende bij het merk en type band. 

De bandenboekjes zijn terug te vinden op het internet, bv. : 
 
http://www.trelleborg.com/nl/wheelsystems/nl/Onze-produkten/Brochures/ 
http://www.goodyear.eu/be_nl/tires/repository/dt_812/index.jsp?page=featuresbenefits 
http://www.baltyre.ee/files/Continental.pdf 
http://www.firestone.nl/downloads/fs_agri_databook_2011.pdf 
http://www.vredestein.be/Banden_Bandgroepen.asp?UserSessionID=14586604&BandgroepID=8&Bandt
oepassingID=1 
http://michelin-online.de/technische-ratgeber/michelin/page1.html#/12 
http://www.alliance.co.il/eng/view_pattern.php?category_id=1 
http://www.bkt-tires.com/bkt_catalog_search.html 
 

 Online berekenen van de bandenspanning 
 
http://www.michelin-agricultural-tyres.co.uk/News/Products/2013/Calculate-the-right-pressure-with-
Michelin 

http://www.trelleborg.com/TWSCalculator/
http://www.trelleborg.com/nl/wheelsystems/nl/Onze-produkten/Brochures/
http://www.goodyear.eu/be_nl/tires/repository/dt_812/index.jsp?page=featuresbenefits
http://www.baltyre.ee/files/Continental.pdf
http://www.firestone.nl/downloads/fs_agri_databook_2011.pdf
http://www.vredestein.be/Banden_Bandgroepen.asp?UserSessionID=14586604&BandgroepID=8&BandtoepassingID=1
http://www.vredestein.be/Banden_Bandgroepen.asp?UserSessionID=14586604&BandgroepID=8&BandtoepassingID=1
http://michelin-online.de/technische-ratgeber/michelin/page1.html#/12
http://www.alliance.co.il/eng/view_pattern.php?category_id=1
http://www.bkt-tires.com/bkt_catalog_search.html
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Bijlage 2. Bietenrooiers getest op Beet Europe door 
het IRS. 

Het draagvermogen van bietenrooiers uitgerust met verschillende bandentypes en bij verschillende 
banddrukken werd getest. 
 
Agrifac Big Six : 

- 6-rijige zelfrijdende 1 fase bunkerrooier 
- Gewicht leeg : 28.500 kg 
- Bunkerinhoud :  40 m³ of 28 ton  
- Banden : 

o Voor :  800/70R38 
o Midden :  800/70R38 
o Achter :  1050/50R32 

 
Agrifac Quatro : 

- 6-rijige zelfrijdende 1 fase bunkerrooier 
- Gewicht leeg : 28.500 kg 
- Bunkerinhoud :  18 m³ of 12 ton  
- Banden : 

o Voor :  800/70R38 
o Achter :  700/50R26.5 

 
Grimme Maxtron : 

- 6-rijige zelfrijdende 1 fase bunkerrooier 
- Gewicht leeg : 29.600 kg 
- Bunkerinhoud :  33 m³ of 22 ton  
- Banden : 

o Voor rupsen :  890 mm breed en circa 2000 mm lang 
o Achter :  900/60R32 

 
Grimme Rexor 620 : 

- 6-rijige zelfrijdende 1 fase bunkerrooier 
- Gewicht leeg : kg  
- Bunkerinhoud :  33 m³ of 22 ton 
- Banden : 

o Voor :  800/75R32 
o Achter :  1050/50R32 
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Holmer Terra Dos T3 Plus : 
- 6-rijige zelfrijdende 1 fase bunkerrooier 
- Gewicht leeg : 27.000 kg  
- Bunkerinhoud :  28 m³ of 21 ton 
- Banden : 

o Voor :  900/60R32  
o Achter :  620/70R38 

 

 

     Figuur 154: Holmer Terra Dos T3 Plus  

 

Holmer Terra Dos T3  : 
- 6-rijige zelfrijdende 1 fase bunkerrooier 
- Gewicht leeg : 27.000 kg  
- Bunkerinhoud :  28 m³ of 21 ton 
- Banden : 

o Voor :  800/65R32  
  of 900/55R32 (50 cm) 

o Achter :  1050/50R32 
 

 

     Figuur 155: Holmer Terra Dos T3 

Tabel 32: Draagvermogen bij verschillende banddrukken 

    Draagvermogen (kg)  
bij verschillende banddrukken (bar) 

  mm Diameter  1 1.2 1.4 1.6 1.9 

Holmer Terra Dos T3 Plus →  33.760 36.470 39.170 41.880 45.960 

 900/60R32 863 1.894 6.860 7.475 8.085 8.700 9.620 

 620/70R38 608 1.864 5.010 5.380 5.750 6.120 6.680 

Holmer Terra Dos T3 →  26.340 29.510 32.700 35.870 39.810 

 800/65R32 799 1.840 5.750 6.530 7.315 8.095 9.270 

 1050/50R32 1.036 1.902 7.420 8.225 9.035 9.840 10.635 

Ropa Euro-Tiger v8-3 →             

 800/65R32 799 1.840 5.750 6.530 7.315 8.095 9.270 

 1050/50R32 1.036 1.902 7.420 8.225 9.035 9.840 10.635 

 1000/50R25 1.074 1.650  ? ? ? ? ? 
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Kleine SF 10-2 : 
- 6-rijige zelfrijdende 1 fase 

bunkerrooier 
- Gewicht leeg : 16.850 kg  
- Bunkerinhoud :  15 m³ of 10 ton 
- Banden : 

o Voor :  800/75R32 
o Achter :  1050/50R32 

 

 

    Figuur 156: Kleine SF 10-2 

Kleine LS 18-2 : overlaadwagen bieten 
- Overlaadwagen voor bieten 
- Gewicht leeg : 4.900 kg 
- Bunkerinhoud : 28 m³ of 18 ton 
- Banden : 

o 1 as : 800/65R32 
 
Ropa Euro-Tiger v8-3 : 

- 6-rijige zelfrijdende 1 fase bunkerrooier 
- Gewicht leeg : 31.500 kg  
- Bunkerinhoud :  40 m³ of 29 ton 
- Banden : 

o Voor :  800/65R32 (in optie : 900/55R32) 
  opties : 50 cm rijafstand :  900/55R32 
   9 rijen rooien : 900/60R32 
   9 rijen rooien : 1050/50R32 

o Midden : 1050/50R32 
o Achter :  1000/50R25 

 

  

Figuur 157: Ropa Euro-Tiger v8-3 (voorbeeld van een hondengang). 
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Vervaet Beet Eater 617& 625 : 
- 6-rijige zelfrijdende 1 fase 

bunkerrooier 
- Gewicht leeg : 31.500 kg  
- Bunkerinhoud :  40 m³ of 29 

ton 
- Banden : 

o Voor :  800/70R38  
o Midden : 800/70R38 
o Achter :  800/65R32 

 

 

     Figuur 158: Vervaet Beet Eater 617& 625 

Tabel 33: Toegelaten drukken bij verschillende bandenmaten. 

 Draagvermogen (kg)  
bij verschillende banddrukken (bar) 

 1 1.2 1.4 1.6 2 2.2 2.4 2.6 

         

Big six                 

800/70R38 5.590 6.300 7.025 7.750         

800/70R38 5.590 6.300 7.025 7.750         

1050/50R32     7.860 8.750 10.710 11.390 12.070 12.420 

                 

Agrifac                 

800/70R38 5.590 6.300 7.025 7.750         

700/50R26,5                 

                 

Grimme rexor                 

800/75R32 7.750 8.345 8.935 9.525 10.710 11.120 11.525 11.935 

1050/50R32     7.860 8.750 10.710 11.390 12.070 12.420 

                 

Euro tiger                 

800/65R32 5.750 6.530 7.310 8.100 9.050 9.520 10.000 10.470 

1050/50R32     7.860 8.750 10.710 11.390 12.070 12.420 

1000/50R25     6.590 7.440 9.010 9.600 10.200 10.450 

                 

Euro tiger                 

900/55R32 6.060 6.795 7.535 8.270 9.600 9.975     

1050/50R32     7.860 8.750 10.710 11.390 12.070 12.420 

1000/50R25     6.590 7.440 9.010 9.600 10.200 10.450 
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Bijlage 3. Toestand van de akkerbouwpercelen in 
Vlaanderen m.b.t. koolstofgehalte en zuurtegraad. 

 
 

 

Figuur 159: Percentage akkerbouwpercelen met een koolstofgehalte lager dan de streefzone in de 

Vlaamse gemeenten in de periode 2008-2010 (tot en met 30/9/2010). 

Bron: Bodemkundige Dienst van België in Van Steertegem (Ed), 2010.  

 

 

Figuur 160: Bodemzuurtegraad in de bouwlaag, akkerbouw. Situatie op gemeenteniveau, 2004-2007. 

 Bron: Bodemkundige Dienst van België. 
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Bijlage 4. Toxiciteit van chemicaliën op 
regenwormen. 
Tabel 34: Toxiciteit van chemicaliën op regenwormen. 

(tabellen overgenomen uit Duiker en Stehouwer (2008) naar ‘Biology aand Ecology of Earthworms’ van 
C.A. Edwards en P.J. Bohlen (1996, Champan & Hall, London, UK) en ‘The farmer’s earthworm handbook’ 
door David Ernst (1995, Lissister Publications, Inc., Brookfield, Wis.)) 
 

Chemical Trade name 
Relative 
toxicity* 

Comments 

Inorganische chemicaliën 
  

Kopersulfaat Mastercop Ramenox P.B. 0 Persistent, toxic at high rates 

Zwavel Kumulus 2 
 

Biologische agenten 
   

Enterobacterieën 
 

0 
 

Mowrah meal 
 

0 Expels earthworms from soil 

Rotenone Nicouline Tubatoxin 0 Expels earthworms from soil 

Mosterd 
 

ND Probably nontoxic 

Aromatische en organochlorische insecticiden 
 

Endosulfan Thiodan Phaser 2 
 

Lindaan 
 

ND Probably toxic 

Organofosfaat insecticiden 
  

Acefaat Orthene ND Probably toxic 

Azinphos methyl Guthion Sniper ND Probably toxic 

Chlorpyrifos Lorsban 3 
 

Chlorpyrifos-methyl Reldan ND Probably nontoxic 

Diazinon Diazinon 1 
 

dimethoate Cygon Dimethoate 1 
 

Disulfoton Disyston 1 
 

Ethoprophos Mocap 3 
 

Ethyl-parathion 
 

3 
 

Fonofos Dyfonate 2 
 

Malathion Cythion Malathion 1 
 

Methly-parathion Penn Cap ND Probably nontoxic 

Phorate Thimet 4 
 

Terbufos Counter 2 
 

Carbamaat insecticiden 
   

Carbaryl Sevin 4 
 

Carbofuran Furadan 3 
 

Methomyl Lannate 4 
 

Synthetische pyrethroids and chitin inhibitors 
 

Alphamethrin Ammo, Cymbush ND Probably nontoxic 

Difubenzuron Dimilin 0 
 

Es Fenvalerate Asana 0 
 

Permethrin Ambush Pounce ND Probably nontoxic 

Pyrethrins (unspecified) 
 

ND Probably nontoxic 

Fungiciden 
   

Captan Captan Rival 1 Seed treatment 

Chlorthalonil Bravo 2 Foliar 

Imazalil Double R Double RII ND Seed treatment, probably toxic 

Mancozeb Monzate Penncozeb Dithane 0 Foliar 
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Chemical Trade name 
Relative 
toxicity* 

Comments 

Maneb DB-Green Enhance Plus ND Foliar, probably nontoxic 

Propiconazole Tilt ND Foliar, probably toxic 

Thibendazole RTU 3 Seed treatment 

Thiram Thiram Vitavax 200 Agrosol T Stiletto RTU 0 Seed treatment 

Herbiciden 
   

Atrazine Aatrex Basis Gold 0 
 

Bromacil Hyvar 0 
 

2.4-D Butoxone Weedone 1 Toxic at high exposure rates 

Dicamba Banvel Trooper ND Probably nontoxic 

Diquat Weedtrine Reglone Reglox ND Probably nontoxic 

Diuron Karmex 0 
 

Glyphosate Roundup 0 
 

Hexazinone Velpar ND Probably nontoxic 

Linuron Lorox Linuron 0 Probably slightly toxic 

Maleic hydrazide Regulox Stunt Man 0 Probably slightly toxic 

MCPA MCPA 0 Probably slightly toxic 

MCPB Butoxone MP40 ND Probably nontoxic 

Mecoprop CMPP ND Probably nontoxic 

Metribuzin Lexone Sencor Axiom ND Probably nontoxic 

Paraquat Gramoxone 0 Probably nontoxic 

Pendimethalin Prowl Pendulum ND Probably toxic 

Simazine Princep 2 
 

Terbacil Sinbar 0 
 

Triclopyr Turflon ND Probably nontoxic 

Trifluralin Treflan Tri-4 Trust 0 
 

* 0 = Nontoxic, 1 = slightly toxic, 2 = moderately toxic, 3 = very toxic, 4 = extremely toxic, ND= not enough data to categorize 
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Bijlage 5: Kalibratie van de penetrologger 
 

Bij de uitvoering en verwerking van meetwaarden vanaf juni 2011, niet alleen in het kader van 
dit onderzoek, rees het vermoeden dat meetfouten van het meetapparaat mogelijk niet langer 
verwaarloosbaar waren. Dit vermoeden was gebaseerd op zichtbare slijtage van de 
penetratieconus van de meetnaald, en gezien bij nagenoeg volledige penetratie de diepte van 
de conus geregistreerd werd als 80 cm diepte, ondanks dat de naald met conus een lengte 
heeft van 95,5 cm.  

De conus werd vervangen en er werd een kalibratie uitgevoerd (02/11/2011, Eijkelkamp, NL), 
waarbij eveneens onmiddellijk voor en na de kalibratie op eenzelfde plaats, dezelfde bodem 
(kleiig zandprofiel, onder gras), op dezelfde dag, een penetrografie uitgevoerd werd telkens in 
10 herhalingen, teneinde een benadering te bekomen van de vermoedelijke meetfout die 
voordien werd gegenereerd.  

Op basis van deze meetreeksen en een fout in de dieptemeting van grootteorde 10%, werd de 
relatie bepaald die toelaat een benaderende correctie uit te voeren op de meetwaarden die 
geregistreerd werden vóór november 2011 (het betreft in hoofdzaak metingen op het 
proefveld te Laakdal, naast enkele oriënterende metingen op praktijkpercelen): 

Pna = 1,1701* Pvóór + 72,866    
(R² = 0,941; over de diepte 20 tot 60cm-mv; eenheden in N/cm²) 

 

 

Figuur 161: Penetratieweerstand (gemiddeld, n=10) geregistreerd voor en na kalibratie, en na correctie 

van de meetwaarden geregistreerd voor kalibratie 
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Bijlage 6: Meetresultaten, waarnemingen en bepalingen m.b.t. het proefveld te 
Velm (leem) 
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Profielbeschrijving  Nr. 479-1 

 

Datum: 19/02/2013 Opname: Frank Elsen 

Locatie: X: 205.087 
Y: 163.601 

Velm 

Methode Edelmanboor (10cm diam.) 

Topografische ligging: Plateau bovenaan een perceel, zeer zachte helling (<1%) 

Vegetatie: Maïsstoppel na bewerking met vaste tand (bikken) 

Morfologie: Foto(s): 0-130 cm 

Ap 0-28 cm leem, donkerbruin (10YR 3/3)  
vochtig, humushoudend, 
grof kruimelige structuur, uitgesproken 
wortels, 
matig snelle overgang 
 

B2t (?) 28-47 cm leem, donker geelbruin (10YR 4/4), houtskoolstippen, 
vochtig 
middelmatig kruimelige tot fijne blokstructuur  
wortels, 
geleidelijke overgang 
 
(Bodemstaalnummer 479(2.1)) 
 
 

B3 47-98 cm leem, geelbruin (10YR 5/4), 
vochtig 
middelmatig kruimelige tot fijne blokstructuur  
wortels, 
geleidelijke overgang 
 

C 
 

98- >130 cm leem, geelbruin (10YR 5/4),  
vochtig, 
weinig ontwikkelde structuur, 
duidelijke zeer fijne kalkstippen. 
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Profielbeschrijving  Nr. 479-2 

 

Datum: 19/02/2013 Opname: Frank Elsen 

Locatie: X: 205.158 
Y: 163.592 

Velm 

Methode Edelmanboor (10cm diam.) 

Topografische ligging: Plateau bovenaan een perceel, zeer zachte helling (<1%) 

Vegetatie: Maïsstoppel na bewerking met vaste tand (bikken) 

Morfologie: Foto(s): 0-130 cm 

Ap 0-28 cm leem, (zeer) donkerbruin (10YR 3/2-3)  
vochtig, humushoudend, 
grof kruimelige structuur, uitgesproken 
wortels, 
matig snelle overgang 
 
(Bodemstaalnummer 479(2.1)) 
 

B2t (?) 28-47 cm leem, donker geelbruin (10YR 4/4), 
zeer fijn dooraderd (5YR 4/6) 
vochtig 
middelmatig kruimelige tot fijne blokstructuur  
wortels, 
geleidelijke overgang 
 
(Bodemstaalnummer 479(2.2)) 
 
 

B2t 47-98 cm leem, geelbruin (10YR 4/6), 
vochtig 
middelmatig kruimelige tot fijne blokstructuur  
wortels, 
geleidelijke overgang 
 

B3 
 

98- >130 cm leem, geelbruin (10YR 5/4),  
vochtig 
middelmatig kruimelige tot matig fijne blokstructuur  
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Profielbeschrijving Nr. 479-C2/C7  
  
 

 

Datum:            14/10/2013 Opname: Frank Elsen 

Locatie: X: 205.147 
Y: 163.585 

Velm, perceel langs landbouwweg 

Methode Profielkuil 

Topografische ligging: Plateau bovenaan een perceel, zeer zachte helling (<1%) 

Vegetatie: Aardappelen, loof afgedood, recent gerooid 

Morfologie: Foto: 0- 0,75 m-mv 

Ap 0-33 cm Leem, donker grijsbruin (10YR 4/2 na bevochtiging). 
Humushoudend. 
Kalkpartikels (<1%). Koolstofpartikels < 1%. Een 
baksteenfragment. 
Intensief doorworteld, wormen en veel wormgaten. 
Matig vochtig. 
Uitgesproken fijn- tot grofkruimelig tot 27 cm-mv. Dieper 
harder wordend, met blokkige tot horizontaal plaatvormige 
structuur. 
Snelle tot abrupte, onregelmatige overgang, met brede 
tongen of buisachtige structuren (oude wormgaten). 
 

B2t  33- > 75 cm Leem, donker geelbruin (10YR 4/4 na bevochtiging)  
Duidelijke klei-inspoeling (cutans) langs onregelmatige 
breukvlakken oude wormgangen, donker tot sterk bruin 
gevlekt (7,5YR 3/4 tot 5/6 na bevochtiging). 
Hard en blokkige tot horizontaal plaatvormige structuur tot 
ca. 38 cm-mv. Dieper minder hard, weinig kruimelig tot 
onregelmatig blokkig. 
Weinig humushoudend. Matig droog. 
Oude al dan niet gevulde, en recente wormgangen. 
Beworteling: matig, opvallend intensiever langs oude 
wormgaten.  
 

Effect van de diepwoeling: 
Duidelijke, omgekeerd driehoekige of trapeziumvormige 
zones tot op ca. 50 cm-mv, met tussen 35 en 50 cm-mv 
grote caviteiten als gevolg van de passage van de tanden bij 
de diepwoeling: de macroporositeit loopt op tot 30 %. 
In deze zones zijn duidelijk en onregelmatig inspoeling en 
instorting van bodemmateriaal uit de Ap te merken.  
Deze zone is intens doorworteld. 

   

 

Effect 
van 
diep-
woeling 
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Proefveld te Velm: Granulometrische analyses 
 
Bodemstalen genomen bij de profielbeschrijvingen. 
Staalnummers: zie in bovenstaande profielbeschrijvingen 
 

 
 
 

 
 
  

Staalnr. Labonr. %zand %leem %klei

>50µ 2-50µ <2µ

Velm 479(2.1) A0043651 10.5 78.6 12.9

479(2.2) A0043652 5.4 70.9 23.7

479(1.2) A0043653 10.8 63.8 25.3

479(2.1)

479(2.2)479(1.2)

Textuurklasse volgens de indeling van de Belgische Bodemkaart

U: zw are klei
E: klei

A: leem
L: zandleem
P: licht zandleem
S: lemig zand

Z: zand
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Proefveld te Velm: Bepalingen schijnbare dichtheid 
 

 

Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone of 

plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Schijnbare 

dichtheid

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (kg/dm³)

11070028 A3789216 14/07/2011 D9 35 k 1.534

11070029 A3789221 14/07/2011 D9 35 k 1.420

11070030 A3789226 14/07/2011 D9 35 k 1.406

11070031 A3789217 14/07/2011 C9 35 k 1.522

11070032 A3789222 14/07/2011 C9 35 k 1.783

11070033 A3789227 14/07/2011 C9 35 k 1.647

11070034 A3789218 14/07/2011 C3 35 k 1.564

11070035 A3789223 14/07/2011 C3 35 k 1.509

11070036 A3789228 14/07/2011 C3 35 k 1.474

11070037 A3789219 14/07/2011 A5 35 k 1.634

11070038 A3789224 14/07/2011 A5 35 k 1.553

11070039 A3789229 14/07/2011 A5 35 k 1.597

11070040 A3789220 14/07/2011 B5 35 k 1.419

11070041 A3789225 14/07/2011 B5 35 k 1.628

11070042 A3789230 14/07/2011 B5 35 k 1.469

309b A3832801 23/02/2012 B6 35 k 1.615

229b A3832802 23/02/2012 B6 35 k 1.570

673b A3832803 23/02/2012 B6 35 k 1.586

532 A3832804 23/02/2012 D6 35 k 1.621

192b A3832805 23/02/2012 D6 35 k 1.568

665b A3832806 23/02/2012 D6 35 k 1.602

208b A3832807 23/02/2012 B2 35 k 1.549

51 A3832808 23/02/2012 B2 35 k 1.463

417b A3832809 23/02/2012 B2 35 k 1.325

254b A3832810 23/02/2012 C1 35 k 1.321

303b A3832811 23/02/2012 C1 35 k 1.580

185b A3832812 23/02/2012 C1 35 k 1.538

692b A3832813 23/02/2012 A7 35 k 1.586

568 A3832814 23/02/2012 A7 35 k 1.614

94 A3832815 23/02/2012 A7 35 k 1.668

707b A3832816 23/02/2012 C7 35 k 1.689

329b A3832817 23/02/2012 C7 35 k 1.545

310b A3832818 23/02/2012 C7 35 k 1.530

533 A3832819 23/02/2012 A1 35 k 1.607

195b A3832820 23/02/2012 A1 35 k 1.511

705b A3832821 23/02/2012 A1 35 k 1.617

714b A3832822 23/02/2012 C4 35 k 1.628

412b A3832823 23/02/2012 C4 35 k 1.540

450b A3832824 23/02/2012 C4 35 k 1.537

81 07032013/1 18/02/2013 A2 35 k 1.598

419 zonder 18/02/2013 A2 35 k 1.609

552 07032013/2 18/02/2013 A2 35 k 1.580

B162 07032013/3 18/02/2013 A2 35 k 1.602

3 zonder 26/02/2013 A4 15 k 1.611 x

306 zonder 26/02/2013 A4 15 k 1.584 x

B183 07032013/4 26/02/2013 A4 15 k 1.709

B657 zonder 26/02/2013 A4 15 k 1.578 x

568 07032013/5 19/02/2013 A4 35 k 1.668
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Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone of 

plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Schijnbare 

dichtheid

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (kg/dm³)

B349 07032013/6 19/02/2013 A4 35 k 1.621

B415 07032013/7 19/02/2013 A4 35 k 1.659

B435 07032013/8 19/02/2013 A4 35 k 1.607

B168 07032013/9 18/02/2013 A5 15 k 1.590

B330 07032013/10 18/02/2013 A5 15 k 1.664

B710 07032013/11 18/02/2013 A5 15 k 1.700

B224 07032013/12 18/02/2013 A5 35 k 1.636

B331 07032013/13 18/02/2013 A5 35 k 1.619

B446 07032013/14 18/02/2013 A5 35 k 1.631

B695 07032013/15 18/02/2013 A5 35 k 1.644

85 zonder 18/02/2013 A7 35 k 1.646 x

B226 zonder 18/02/2013 A7 35 k 1.631 x

B405 zonder 18/02/2013 A7 35 k 1.638 x

B442 zonder 18/02/2013 A7 35 k 1.637 x

136 07032013/16 18/02/2013 B1 35 k 1.648

233 07032013/17 18/02/2013 B1 35 k 1.678

317 07032013/18 18/02/2013 B1 35 k 1.594

333 07032013/19 18/02/2013 B1 35 k 1.634

24 zonder 18/02/2013 B3 35 k 1.537 x

541 zonder 18/02/2013 B3 35 k 1.645 x

B217 zonder 18/02/2013 B3 35 k 1.564 x

B625 zonder 18/02/2013 B3 35 k 1.646 x

17 07032013/20 18/02/2013 B6 35 k 1.639

127 07032013/21 18/02/2013 B6 35 k 1.599

B448 07032013/22 18/02/2013 B6 35 k 1.607

B648 07032013/23 18/02/2013 B6 35 k 1.630

B208 07032013/24 18/02/2013 B8 35 k 1.639

B215 07032013/25 18/02/2013 B8 35 k 1.591

B243 07032013/26 18/02/2013 B8 35 k 1.624

B715 07032013/27 18/02/2013 B8 35 k 1.646

121 zonder 26/02/2013 C10 15 k 1.570 x

B434 07032013/28 26/02/2013 C10 15 k 1.617

B504 07032013/29 26/02/2013 C10 15 k 1.607 x

B692 07032013/30 26/02/2013 C10 15 k 1.572 x

B269 07032013/31 19/02/2013 C10 35 k 1.599

B295 07032013/32 19/02/2013 C10 35 k 1.602

B407 07032013/33 19/02/2013 C10 35 k 1.621

B635 07032013/34 19/02/2013 C10 35 k 1.563

293 07032013/35 19/02/2013 C2 35 k 1.603

537 07032013/36 19/02/2013 C2 35 k 1.625

553 07032013/37 19/02/2013 C2 35 k 1.667

B365 07032013/38 19/02/2013 C2 35 k 1.642

106 07032013/39 19/02/2013 C4 35 k 1.648

533 07032013/40 19/02/2013 C4 35 k 1.621

B196 07032013/41 19/02/2013 C4 35 k 1.574

B410 07032013/42 19/02/2013 C4 35 k 1.564

482 07032013/43 19/02/2013 C5 35 k 1.651

601 07032013/44 19/02/2013 C5 35 k 1.600
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Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone of 

plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Schijnbare 

dichtheid

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (kg/dm³)

B252 07032013/45 19/02/2013 C5 35 k 1.694

B325 07032013/46 19/02/2013 C5 35 k 1.582

10 zonder 19/02/2013 C7 35 k 1.586 x

248 zonder 19/02/2013 C7 35 k 1.624 x

273 zonder 19/02/2013 C7 35 k 1.628 x

B191 zonder 19/02/2013 C7 35 k 1.572 x

53 07032013/47 19/02/2013 D1 35 k 1.657

147 07032013/48 19/02/2013 D1 35 k 1.593

231 07032013/49 19/02/2013 D1 35 k 1.620

408 07032013/50 19/02/2013 D1 35 k 1.639

120 zonder 19/02/2013 D3 35 k 1.639 x

560 zonder 19/02/2013 D3 35 k 1.644 x

B194 zonder 19/02/2013 D3 35 k 1.650 x

B463 zonder 19/02/2013 D3 35 k 1.650 x

10 07032013/51 26/02/2013 D6 15 k 1.477

286 zonder 26/02/2013 D6 15 k 1.555 x

B273 07032013/52 26/02/2013 D6 15 k 1.498

B363 07032013/53 26/02/2013 D6 15 k 1.616

B391 07032013/54 19/02/2013 D6 35 k 1.668

B469 07032013/55 19/02/2013 D6 35 k 1.657

B668 07032013/56 19/02/2013 D6 35 k 1.682

C5 07032013/57 19/02/2013 D6 35 k 1.669

80 07032013/58 19/02/2013 D8 35 k 1.711

290 07032013/59 19/02/2013 D8 35 k 1.623

527 07032013/60 19/02/2013 D8 35 k 1.607

B689 07032013/61 19/02/2013 D8 35 k 1.598

1 07032013/62 19/02/2013 D9 35 k 1.567

B300 07032013/63 19/02/2013 D9 35 k 1.654

B507 07032013/64 19/02/2013 D9 35 k 1.627

B688 07032013/65 19/02/2013 D9 35 k 1.588

6A 05042013.105/1 3/04/2013 C9 35 k 1.601

334B 05042013.105/2 3/04/2013 C9 35 k 1.536

444B 05042013.105/3 3/04/2013 C9 35 k 1.570

703B 05042013.105/4 3/04/2013 C9 35 k 1.467

507 05042013.105/5 3/04/2013 D10 35 k 1.615

484B 05042013.105/6 3/04/2013 D10 35 k 1.609

K7 05042013.105/7 3/04/2013 D10 35 k 1.667

301 05042013.105/8 3/04/2013 D10 35 k 1.649

x:  Bepaling in het kader van de bepaling van de vochtretentiekarakteristiek
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Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone of 

plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Schijnbare 

dichtheid

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (kg/dm³)

B252 07032013/45 19/02/2013 C5 35 k 1.694

B325 07032013/46 19/02/2013 C5 35 k 1.582

10 zonder 19/02/2013 C7 35 k 1.586 x

248 zonder 19/02/2013 C7 35 k 1.624 x

273 zonder 19/02/2013 C7 35 k 1.628 x

B191 zonder 19/02/2013 C7 35 k 1.572 x

53 07032013/47 19/02/2013 D1 35 k 1.657

147 07032013/48 19/02/2013 D1 35 k 1.593

231 07032013/49 19/02/2013 D1 35 k 1.620

408 07032013/50 19/02/2013 D1 35 k 1.639

120 zonder 19/02/2013 D3 35 k 1.639 x

560 zonder 19/02/2013 D3 35 k 1.644 x

B194 zonder 19/02/2013 D3 35 k 1.650 x

B463 zonder 19/02/2013 D3 35 k 1.650 x

10 07032013/51 26/02/2013 D6 15 k 1.477

286 zonder 26/02/2013 D6 15 k 1.555 x

B273 07032013/52 26/02/2013 D6 15 k 1.498

B363 07032013/53 26/02/2013 D6 15 k 1.616

B391 07032013/54 19/02/2013 D6 35 k 1.668

B469 07032013/55 19/02/2013 D6 35 k 1.657

B668 07032013/56 19/02/2013 D6 35 k 1.682

C5 07032013/57 19/02/2013 D6 35 k 1.669

80 07032013/58 19/02/2013 D8 35 k 1.711

290 07032013/59 19/02/2013 D8 35 k 1.623

527 07032013/60 19/02/2013 D8 35 k 1.607

B689 07032013/61 19/02/2013 D8 35 k 1.598

1 07032013/62 19/02/2013 D9 35 k 1.567

B300 07032013/63 19/02/2013 D9 35 k 1.654

B507 07032013/64 19/02/2013 D9 35 k 1.627

B688 07032013/65 19/02/2013 D9 35 k 1.588

6A 05042013.105/1 3/04/2013 C9 35 k 1.601

334B 05042013.105/2 3/04/2013 C9 35 k 1.536

444B 05042013.105/3 3/04/2013 C9 35 k 1.570

703B 05042013.105/4 3/04/2013 C9 35 k 1.467

507 05042013.105/5 3/04/2013 D10 35 k 1.615

484B 05042013.105/6 3/04/2013 D10 35 k 1.609

K7 05042013.105/7 3/04/2013 D10 35 k 1.667

301 05042013.105/8 3/04/2013 D10 35 k 1.649

71 zonder 29/08/2013 A5 35 k 1.498

702b zonder 29/08/2013 A5 35 k 1.573

389b zonder 29/08/2013 A5 35 k 1.473

682b zonder 29/08/2013 A5 35 k 1.625

305b zonder 29/08/2013 B1 35 k 1.605

651b zonder 29/08/2013 B1 35 k 1.457

408 zonder 29/08/2013 B1 35 k 1.480

654b zonder 29/08/2013 B1 35 k 1.530

234 zonder 29/08/2013 A2 35 k 1.488

348b zonder 29/08/2013 A2 35 k 1.590
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Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone of 

plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Schijnbare 

dichtheid

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (kg/dm³)

428b zonder 29/08/2013 A2 35 k 1.569

504b zonder 29/08/2013 A2 35 k 1.565

314b zonder 29/08/2013 B6 35 k 1.481

354b zonder 29/08/2013 B6 35 k 1.529

474b zonder 29/08/2013 B6 35 k 1.563

668b zonder 29/08/2013 B6 35 k 1.619

51 zonder 29/08/2013 A7 35 k 1.593

221b zonder 29/08/2013 A7 35 k 1.463

273b zonder 29/08/2013 A7 35 k 1.569

306b zonder 29/08/2013 A7 35 k 1.543

20 zonder 29/08/2013 B3 35 k 1.509

24 zonder 29/08/2013 B3 35 k 1.580

131 zonder 29/08/2013 B3 35 k 1.534

334b zonder 29/08/2013 B3 35 k 1.523

433 zonder 3/09/2013 A4 35 k 1.546

660b zonder 3/09/2013 A4 35 k 1.421

657b zonder 3/09/2013 A4 35 k 1.609

687b zonder 3/09/2013 A4 35 k 1.543

181 zonder 3/09/2013 B8 35 k 1.438

231 zonder 3/09/2013 B8 35 k 1.450

222b zonder 3/09/2013 B8 35 k 1.581

447b zonder 3/09/2013 B8 35 k 1.572

1 zonder 3/09/2013 D1 35 k 1.485

625b zonder 3/09/2013 D1 35 k 1.606

531 zonder 3/09/2013 D1 35 k 1.576

662b zonder 3/09/2013 D1 35 k 1.474

19 zonder 3/09/2013 C5 35 k 1.497

448b zonder 3/09/2013 C5 35 k 1.458

582 zonder 3/09/2013 C5 35 k 1.559

670b zonder 3/09/2013 C5 35 k 1.607

16 zonder 3/09/2013 C2 35 k 1.604

533 zonder 3/09/2013 C2 35 k 1.545

560 zonder 3/09/2013 C2 35 k 1.591

584 zonder 3/09/2013 C2 35 k 1.547

L20 zonder 3/09/2013 D6 35 k 1.439

450b zonder 3/09/2013 D6 35 k 1.530

443b zonder 3/09/2013 D6 35 k 1.491

374b zonder 3/09/2013 D6 35 k 1.305

115 zonder 10/09/2013 C7 35 k 1.508

485b zonder 10/09/2013 C7 35 k 1.508

501 zonder 10/09/2013 C7 35 k 1.448

638b zonder 10/09/2013 C7 35 k 1.529

178 zonder 10/09/2013 D3 35 k 1.509

269b zonder 10/09/2013 D3 35 k 1.418

296b zonder 10/09/2013 D3 35 k 1.501

423b zonder 10/09/2013 D3 35 k 1.562

120 zonder 10/09/2013 D8 35 k 1.542

393b zonder 10/09/2013 D8 35 k 1.620
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Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone of 

plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Schijnbare 

dichtheid

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (kg/dm³)

413 zonder 10/09/2013 D8 35 k 1.487

269 zonder 10/09/2013 D8 35 k 1.554

19 zonder 10/09/2013 C4 35 k 1.505

374b zonder 10/09/2013 C4 35 k 1.501

560 zonder 10/09/2013 C4 35 k 1.554

584 zonder 10/09/2013 C4 35 k 1.541

448b zonder 10/09/2013 C10 35 k 1.460

51 zonder 10/09/2013 C10 35 k 1.421

582 zonder 10/09/2013 C10 35 k 1.521

20 zonder 10/09/2013 C10 35 k 1.605

16 zonder 10/09/2013 D9 35 k 1.482

L20 zonder 10/09/2013 D9 35 k 1.482

131 zonder 10/09/2013 D9 35 k 1.529

450b zonder 10/09/2013 D9 35 k 1.514

B174 zonder 27/09/2013 A6 15 k 1.642 x

208B/308B zonder 27/09/2013 A6 15 k 1.638 x

11 zonder 27/09/2013 A6 15 k 1.687 x

371B zonder 27/09/2013 A6 15 k 1.424 x

489B zonder 27/09/2013 A6 35 k 1.590 x

B511 zonder 27/09/2013 A6 35 k 1.676 x

B348 zonder 27/09/2013 A6 35 k 1.634 x

B221 zonder 27/09/2013 A6 35 k 1.606 x

B306 zonder 27/09/2013 B3 35 k 1.652 x

10 zonder 27/09/2013 B3 35 k 1.685 x

B428 zonder 27/09/2013 B3 35 k 1.623 x

B412 zonder 27/09/2013 B3 35 k 1.790 x

B453 zonder 27/09/2013 C5 15 k 1.539 x

134/234 zonder 27/09/2013 C5 15 k 1.663 x

72 zonder 27/09/2013 C5 15 k 1.662 x

B715 zonder 27/09/2013 C5 15 k 1.655 x

B252 zonder 27/09/2013 C5 35 k 1.534 x

B379 zonder 27/09/2013 C5 35 k 1.730 x

519/51A zonder 27/09/2013 C5 35 k 1.672 x

210 zonder 27/09/2013 C5 35 k 1.720 x

B720 zonder 27/09/2013 C4 35 k 1.537 x

476 zonder 27/09/2013 C4 35 k 1.621 x

354B zonder 27/09/2013 C4 35 k 1.573 x

71 zonder 27/09/2013 C4 35 k 1.657 x

x:  Bepaling in het kader van de bepaling van de vochtretentiekarakteristiek
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Proefveld te Velm: Bepalingen vochtretentiekarakteristieken 
 

 

Identificatie stalen droog retentiekarakteristieken

plot diepte staal vol. gew.

nr. pF 0 pF 1.8 pF 2,5 pF3,3 pF 4,2

(cm) (kg/dm³) (m³/m³) (m³/m³) (m³/m³) (m³/m³) (m³/m³)

A7 35 85 1.646 0.425 0.377 0.350 0.219 0.139

A7 35 B226 1.631 0.439 0.384 0.349 0.217 0.138

A7 35 B405 1.638 0.430 0.378 0.340 0.218 0.138

A7 35 B442 1.637 0.435 0.379 0.340 0.218 0.138

gemiddelde 1.638 0.432 0.379 0.345 0.218 0.138

B3 35 24 1.537 0.477 0.405 0.362 0.205 0.130

B3 35 541 1.645 0.436 0.377 0.350 0.219 0.139

B3 35 B217 1.564 0.427 0.378 0.333 0.209 0.132

B3 35 B625 1.646 0.444 0.387 0.353 0.219 0.139

gemiddelde 1.598 0.446 0.387 0.350 0.213 0.135

C7 35 10 1.586 0.450 0.388 0.350 0.206 0.135

C7 35 248 1.624 0.444 0.385 0.351 0.211 0.139

C7 35 273 1.628 0.436 0.378 0.341 0.212 0.139

C7 35 B191 1.572 0.429 0.389 0.321 0.204 0.134

gemiddelde 1.603 0.439 0.385 0.340 0.208 0.137

D3 35 120 1.639 0.432 0.371 0.336 0.213 0.140

D3 35 560 1.644 0.449 0.376 0.342 0.214 0.140

D3 35 B194 1.650 0.444 0.378 0.345 0.214 0.141

D3 35 B463 1.650 0.435 0.378 0.348 0.214 0.141

gemiddelde 1.646 0.440 0.376 0.343 0.214 0.141

A4 15 3 1.611 0.408 0.383 0.358 0.194 0.121

A4 15 306 1.584 0.407 0.381 0.347 0.191 0.118

A4 15 B657 1.607 0.409 0.388 0.338 0.193 0.120

C10 15 121 1.570 0.440 0.384 0.342 0.196 0.125

D6 15 286 1.555 0.416 0.382 0.323 0.194 0.124

gemiddelde 1.585 0.416 0.384 0.342 0.194 0.122
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 Factorwaarden in de van Genuchten-benadering: 

 

wcs     (m³/m³) 0.43 

wcr    (m³/m³) 0.07 

alpha  - 0.0007 

n - 0.65 
 

 

wcs     (m³/m³) 0.45 

wcr    (m³/m³) 0.07 

alpha  - 0.0009 

n - 0.6 
 

 

wcs     (m³/m³) 0.44 

wcr    (m³/m³) 0.07 

alpha  - 0.0008 

n - 0.6 
 

 

wcs     (m³/m³) 0.44 

wcr    (m³/m³) 0.07 

alpha  - 0.0008 

n - 0.6 
 

 

wcs     (m³/m³) 0.42 

wcr    (m³/m³) 0.06 

alpha  - 0.0009 

n - 1.1 
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Proefveld te Velm: Bepalingen bodemvochtgehalte 
 

 

Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone of 

plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Vochtgehalte 

op de DS 

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (%, grav.)

11070028 A3789216 14/07/2011 D9 35 k 11.0

11070029 A3789221 14/07/2011 D9 35 k 12.0

11070030 A3789226 14/07/2011 D9 35 k 11.2

11070031 A3789217 14/07/2011 C9 35 k 10.9

11070032 A3789222 14/07/2011 C9 35 k 13.9

11070033 A3789227 14/07/2011 C9 35 k 10.3

11070034 A3789218 14/07/2011 C3 35 k 11.7

11070035 A3789223 14/07/2011 C3 35 k 8.5

11070036 A3789228 14/07/2011 C3 35 k 10.9

11070037 A3789219 14/07/2011 A5 35 k 13.5

11070038 A3789224 14/07/2011 A5 35 k 11.8

11070039 A3789229 14/07/2011 A5 35 k 12.5

11070040 A3789220 14/07/2011 B5 35 k 28.1

11070041 A3789225 14/07/2011 B5 35 k 13.3

11070042 A3789230 14/07/2011 B5 35 k 10.9

BDB11084317 A3798801 22/08/2011 A-B 0-30 m 17.1

BDB11084318 A3798802 22/08/2011 A-B 30-50 m 14.4

BDB11084319 A3798803 22/08/2011 C-D 0-30 m 15.9

BDB11084320 A3798804 22/08/2011 C-D 30-50 m 13.9

OS11092820 A0038312 1/02/2012 proefvlak 0-30 m 22.7

309b A3832801 23/02/2012 B6 35 k 21.5

229b A3832802 23/02/2012 B6 35 k 21.8

673b A3832803 23/02/2012 B6 35 k 22.4

532 A3832804 23/02/2012 D6 35 k 21.4

192b A3832805 23/02/2012 D6 35 k 21.8

665b A3832806 23/02/2012 D6 35 k 20.4

208b A3832807 23/02/2012 B2 35 k 21.1

51 A3832808 23/02/2012 B2 35 k 27.6

417b A3832809 23/02/2012 B2 35 k 32.0

254b A3832810 23/02/2012 C1 35 k 31.9

303b A3832811 23/02/2012 C1 35 k 22.6

185b A3832812 23/02/2012 C1 35 k 22.5

692b A3832813 23/02/2012 A7 35 k 23.5

568 A3832814 23/02/2012 A7 35 k 22.4

94 A3832815 23/02/2012 A7 35 k 22.1

707b A3832816 23/02/2012 C7 35 k 21.6

329b A3832817 23/02/2012 C7 35 k 24.1

310b A3832818 23/02/2012 C7 35 k 22.5

533 A3832819 23/02/2012 A1 35 k 21.4

195b A3832820 23/02/2012 A1 35 k 24.7

705b A3832821 23/02/2012 A1 35 k 20.3

714b A3832822 23/02/2012 C4 35 k 22.1

412b A3832823 23/02/2012 C4 35 k 22.5

450b A3832824 23/02/2012 C4 35 k 22.3

OS12000307 A0038322 23/02/2012 proefvlak 0-30 m 23.5

11076215 A3873903 27/04/2012 proefvlak 0-30 m 21.7

11076216 A3873904 27/04/2012 proefvlak 30-50 m 21.6

11076222 A0040396 28/11/2012 proefvlak 0-30 m 22.8



Praktijkonderzoek maatregelen tegen bodemverdichting 

 271 

 
 

Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone of 

plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Vochtgehalte 

op de DS 

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (%, grav.)

11076223 A0040397 28/11/2012 proefvlak 30-50 m 21.1

gto 012142029 A4360701 19/02/2013 A-B 0-30 m 25.0

gto 012142030 A4360702 19/02/2013 A-B 30-50 m 23.1

gto 012142031 A4360703 19/02/2013 C-D 0-30 m 24.8

gto 012142032 A4360704 19/02/2013 C-D 30-50 m 23.0

81 07032013/1 18/02/2013 A2 35 k 22.7

552 07032013/2 18/02/2013 A2 35 k 21.2

B162 07032013/3 18/02/2013 A2 35 k 22.7

B183 07032013/4 26/02/2013 A4 15 k 19.8

568 07032013/5 19/02/2013 A4 35 k 22.0

B349 07032013/6 19/02/2013 A4 35 k 22.1

B415 07032013/7 19/02/2013 A4 35 k 23.6

B435 07032013/8 19/02/2013 A4 35 k 22.4

B168 07032013/9 18/02/2013 A5 15 k 22.7

B330 07032013/10 18/02/2013 A5 15 k 20.5

B710 07032013/11 18/02/2013 A5 15 k 20.5

B224 07032013/12 18/02/2013 A5 35 k 18.7

B331 07032013/13 18/02/2013 A5 35 k 20.4

B446 07032013/14 18/02/2013 A5 35 k 22.6

B695 07032013/15 18/02/2013 A5 35 k 20.4

136 07032013/16 18/02/2013 B1 35 k 20.3

233 07032013/17 18/02/2013 B1 35 k 20.6

317 07032013/18 18/02/2013 B1 35 k 21.4

333 07032013/19 18/02/2013 B1 35 k 21.6

17 07032013/20 18/02/2013 B6 35 k 21.7

127 07032013/21 18/02/2013 B6 35 k 22.6

B448 07032013/22 18/02/2013 B6 35 k 21.2

B648 07032013/23 18/02/2013 B6 35 k 20.5

B208 07032013/24 18/02/2013 B8 35 k 22.2

B215 07032013/25 18/02/2013 B8 35 k 22.1

B243 07032013/26 18/02/2013 B8 35 k 21.8

B715 07032013/27 18/02/2013 B8 35 k 21.8

B434 07032013/28 26/02/2013 C10 15 k 21.9

B504 07032013/29 26/02/2013 C10 15 k 19.3

B692 07032013/30 26/02/2013 C10 15 k 18.0

B269 07032013/31 19/02/2013 C10 35 k 21.8

B295 07032013/32 19/02/2013 C10 35 k 23.0

B407 07032013/33 19/02/2013 C10 35 k 22.7

B635 07032013/34 19/02/2013 C10 35 k 22.7

293 07032013/35 19/02/2013 C2 35 k 23.7

537 07032013/36 19/02/2013 C2 35 k 22.5

553 07032013/37 19/02/2013 C2 35 k 21.9

B365 07032013/38 19/02/2013 C2 35 k 20.2

106 07032013/39 19/02/2013 C4 35 k 22.4

533 07032013/40 19/02/2013 C4 35 k 21.9

B196 07032013/41 19/02/2013 C4 35 k 22.5

B410 07032013/42 19/02/2013 C4 35 k 24.4

482 07032013/43 19/02/2013 C5 35 k 21.8
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Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone of 

plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Vochtgehalte 

op de DS 

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (%, grav.)

601 07032013/44 19/02/2013 C5 35 k 23.3

B252 07032013/45 19/02/2013 C5 35 k 21.1

B325 07032013/46 19/02/2013 C5 35 k 21.9

53 07032013/47 19/02/2013 D1 35 k 19.1

147 07032013/48 19/02/2013 D1 35 k 22.9

231 07032013/49 19/02/2013 D1 35 k 19.7

408 07032013/50 19/02/2013 D1 35 k 21.2

10 07032013/51 26/02/2013 D6 15 k 20.9

B273 07032013/52 26/02/2013 D6 15 k 19.7

B363 07032013/53 26/02/2013 D6 15 k 19.1

B391 07032013/54 19/02/2013 D6 35 k 24.5

B469 07032013/55 19/02/2013 D6 35 k 21.5

B668 07032013/56 19/02/2013 D6 35 k 17.7

C5 07032013/57 19/02/2013 D6 35 k 20.3

80 07032013/58 19/02/2013 D8 35 k 21.3

290 07032013/59 19/02/2013 D8 35 k 22.0

527 07032013/60 19/02/2013 D8 35 k 22.5

B689 07032013/61 19/02/2013 D8 35 k 22.3

1 07032013/62 19/02/2013 D9 35 k 23.9

B300 07032013/63 19/02/2013 D9 35 k 18.8

B507 07032013/64 19/02/2013 D9 35 k 22.8

B688 07032013/65 19/02/2013 D9 35 k 24.0

6A 05042013.105/1 3/04/2013 C9 35 k 22.5

334B 05042013.105/2 3/04/2013 C9 35 k 23.5

444B 05042013.105/3 3/04/2013 C9 35 k 22.7

703B 05042013.105/4 3/04/2013 C9 35 k 24.8

507 05042013.105/5 3/04/2013 D10 35 k 21.2

484B 05042013.105/6 3/04/2013 D10 35 k 21.3

K7 05042013.105/7 3/04/2013 D10 35 k 20.4

301 05042013.105/8 3/04/2013 D10 35 k 19.7

MVD1148545 A0043825 8/04/2013 Geploegd 0-30 m 21.7

MVD1148546 A0043826 8/04/2013 Geploegd 30-50 m 22.1

MVD1148547 A0043827 8/04/2013 NKG 0-30 m 21.2

MVD1148548 A0043828 8/04/2013 NKG 30-50 m 20.9

11076240 A0043382 19/04/2013 A-B 0-30 m 21.2

11076241 A0043383 19/04/2013 A-B 30-50 m 20.7

11076242 A0043384 19/04/2013 C-D 0-30 m 21.4

11076243 A0043385 19/04/2013 C-D 30-50 m 21.2

O&S12166808 zonder 13/05/2013 Geploegd 0-30 m 24.0

O&S12166809 zonder 13/05/2013 Geploegd 30-50 m 21.4

71 zonder 29/08/2013 A5 35 k 10.4

702b zonder 29/08/2013 A5 35 k 10.5

389b zonder 29/08/2013 A5 35 k 10.3

682b zonder 29/08/2013 A5 35 k 10.4

305b zonder 29/08/2013 B1 35 k 9.5

651b zonder 29/08/2013 B1 35 k 10.4

408 zonder 29/08/2013 B1 35 k 10.5

654b zonder 29/08/2013 B1 35 k 9.8
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Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone of 

plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Vochtgehalte 

op de DS 

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (%, grav.)

234 zonder 29/08/2013 A2 35 k 9.6

348b zonder 29/08/2013 A2 35 k 9.0

428b zonder 29/08/2013 A2 35 k 9.6

504b zonder 29/08/2013 A2 35 k 8.8

314b zonder 29/08/2013 B6 35 k 11.9

354b zonder 29/08/2013 B6 35 k 9.9

474b zonder 29/08/2013 B6 35 k 12.1

668b zonder 29/08/2013 B6 35 k 10.3

51 zonder 29/08/2013 A7 35 k 9.9

221b zonder 29/08/2013 A7 35 k 10.9

273b zonder 29/08/2013 A7 35 k 10.8

306b zonder 29/08/2013 A7 35 k 10.0

20 zonder 29/08/2013 B3 35 k 11.9

24 zonder 29/08/2013 B3 35 k 11.1

131 zonder 29/08/2013 B3 35 k 11.2

334b zonder 29/08/2013 B3 35 k 11.8

433 zonder 3/09/2013 A4 35 k 9.6

660b zonder 3/09/2013 A4 35 k 10.6

657b zonder 3/09/2013 A4 35 k 11.6

687b zonder 3/09/2013 A4 35 k 9.7

181 zonder 3/09/2013 B8 35 k 9.5

231 zonder 3/09/2013 B8 35 k 9.9

222b zonder 3/09/2013 B8 35 k 15.0

447b zonder 3/09/2013 B8 35 k 11.1

1 zonder 3/09/2013 D1 35 k 10.4

625b zonder 3/09/2013 D1 35 k 12.0

531 zonder 3/09/2013 D1 35 k 10.5

662b zonder 3/09/2013 D1 35 k 9.6

19 zonder 3/09/2013 C5 35 k 8.7

448b zonder 3/09/2013 C5 35 k 7.6

582 zonder 3/09/2013 C5 35 k 6.8

670b zonder 3/09/2013 C5 35 k 7.7

16 zonder 3/09/2013 C2 35 k 9.8

533 zonder 3/09/2013 C2 35 k 7.8

560 zonder 3/09/2013 C2 35 k 9.9

584 zonder 3/09/2013 C2 35 k 9.3

L20 zonder 3/09/2013 D6 35 k 6.7

450b zonder 3/09/2013 D6 35 k 6.9

443b zonder 3/09/2013 D6 35 k 6.3

374b zonder 3/09/2013 D6 35 k 6.8

115 zonder 10/09/2013 C7 35 k 10.2

485b zonder 10/09/2013 C7 35 k 12.3

501 zonder 10/09/2013 C7 35 k 11.4

638b zonder 10/09/2013 C7 35 k 10.7

178 zonder 10/09/2013 D3 35 k 8.6

269b zonder 10/09/2013 D3 35 k 9.8

296b zonder 10/09/2013 D3 35 k 8.5

423b zonder 10/09/2013 D3 35 k 9.2
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Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone of 

plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Vochtgehalte 

op de DS 

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (%, grav.)

120 zonder 10/09/2013 D8 35 k 8.4

393b zonder 10/09/2013 D8 35 k 10.4

413 zonder 10/09/2013 D8 35 k 10.5

269 zonder 10/09/2013 D8 35 k 11.0

19 zonder 10/09/2013 C4 35 k 10.9

374b zonder 10/09/2013 C4 35 k 11.5

560 zonder 10/09/2013 C4 35 k 9.2

584 zonder 10/09/2013 C4 35 k 12.1

448b zonder 10/09/2013 C10 35 k 12.6

51 zonder 10/09/2013 C10 35 k 12.6

582 zonder 10/09/2013 C10 35 k 11.6

20 zonder 10/09/2013 C10 35 k 11.0

16 zonder 10/09/2013 D9 35 k 12.5

L20 zonder 10/09/2013 D9 35 k 12.2

131 zonder 10/09/2013 D9 35 k 12.3

450b zonder 10/09/2013 D9 35 k 10.5

LI030 A0049001 24/01/2014 AB 0-30 m 23.6

LI3050 A0049002 24/01/2014 AB 30-50 m 22.6

RE030 A0049003 24/01/2014 CD 0-30 m 23.5

RE3050 A0049004 24/01/2014 CD 30-50 m 22.9
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Penetrografie (n=720), proef te Velm, winter 2013 (19/02/2013):  
 
Gemiddelde meetwaarde en st.afw. per experimentele plot. Met aanduiding van de behandelingen. 
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Penetrografie (n=720), proef te Velm, winter 2014 (24/01/2014):  
 
Gemiddelde meetwaarde en st.afw. per experimentele plot. Met aanduiding van de behandelingen. 
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Proef te Velm. Proefoogst Korrelmaïs, 29 okt. 2012. Opbrengstbepalingen en analyse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CODE Oogst /12 m² 10 kolven Ontkorrelen 5 kolven Korrelopbrengst

PLOT #kolvenVers gewicht Vers Vers gewicht Drooggewicht Drooggewicht Drooggewicht Korrelgewicht OUTPUT

kolven kolven ter Ontkorreld Totaal Totaal Korreldeel Spildeel Vers Droog Vocht- DSgehalte DS aan vochtgeh.

bruto netto Netto/ ha controle Korrelgew. Spilgewicht op vers op vers gehalte

# kg kg kg/ha kg kg kg kg kg % % % kg kg % % kg/ha kg/ha

A2 23.980 23.880 19900 2.2781 1.3944 1.2362 0.1491 1.3853 61% 54% 7% 1.0272 0.667 35% 65% 10799 16640

A4 25.100 25.000 20833 2.1802 1.3590 1.1889 0.1687 1.3576 62% 55% 8% 0.9308 0.623 33% 67% 11361 16979

A5 22.680 22.580 18817 2.4498 1.5121 1.3259 0.1965 1.5224 62% 54% 8% 0.9891 0.661 33% 67% 10184 15232

A7 24.720 24.620 20517 2.5741 1.6085 1.3974 0.2229 1.6203 63% 54% 9% 1.0237 0.683 33% 67% 11138 16701

B1 24.780 24.680 20567 2.6362 1.6075 1.4156 0.2085 1.6241 62% 54% 8% 1.0264 0.676 34% 66% 11044 16766

B3 23.700 23.600 19667 2.5604 1.6161 1.4168 0.2095 1.6263 64% 55% 8% 0.9266 0.636 31% 69% 10883 15858

B6 24.020 23.920 19933 2.5127 1.5344 1.3593 0.1871 1.5464 62% 54% 7% 0.8662 0.573 34% 66% 10783 16304

B8 24.640 24.540 20450 2.2819 1.4271 1.2687 0.1668 1.4355 63% 56% 7% 0.5978 0.392 34% 66% 11370 17352

C2 25.660 25.560 21300 2.5527 1.6197 1.4154 0.2175 1.6329 64% 55% 9% 0.9888 0.662 33% 67% 11810 17635

C4 25.800 25.700 21417 2.4980 1.5462 1.3488 0.2054 1.5542 62% 54% 8% 1.0508 0.713 32% 68% 11564 17038

C5 24.220 24.120 20100 1.9404 1.2135 1.0830 0.1387 1.2217 63% 56% 7% 0.5907 0.400 32% 68% 11218 16579

C7 26.520 26.420 22017 2.1256 1.3080 1.1634 0.1507 1.3141 62% 55% 7% 0.9482 0.634 33% 67% 12050 18028

C9 26.260 26.160 21800 2.1919 1.3693 1.2241 0.1545 1.3786 63% 56% 7% 0.8994 0.595 34% 66% 12175 18394

C10 26.220 26.120 21767 2.1347 1.3217 1.1757 0.1555 1.3312 62% 55% 7% 0.9017 0.608 33% 67% 11988 17770

D1 24.281 24.181 20151 2.4878 1.5295 1.3540 0.1875 1.5415 62% 54% 8% 0.9145 0.605 34% 66% 10967 16580

D3 26.640 26.540 22117 2.2713 1.4196 1.2571 0.1731 1.4302 63% 55% 8% 0.9543 0.641 33% 67% 12241 18224

D6 26.520 26.420 22017 2.4461 1.5065 1.3003 0.2075 1.5078 62% 53% 8% 0.9192 0.614 33% 67% 11704 17518

D8 25.420 25.320 21100 2.1151 1.3148 1.1755 0.1498 1.3253 63% 56% 7% 0.9572 0.645 33% 67% 11727 17416

D9 26.180 26.080 21733 2.2423 1.4152 1.2676 0.1664 1.4340 64% 57% 7% 0.814 0.554 32% 68% 12286 18059

D10 25.380 25.280 21067 2.3460 1.4537 1.2976 0.1825 1.4801 63% 55% 8% 0.885 0.597 33% 67% 11652 17270



Praktijkonderzoek maatregelen tegen bodemverdichting 

 278 

Proef te Velm. Proefoogst Aardappelen (cv. Challenger),  26 sept. 2013. Opbrengstbepalingen en analyse. 
 

 

Code Telling, Oogst: 9 m²

plot # planten Bruto Netto Grondtarra Netto

per 4,5m² <35 mm 35-50 mm >50 mm calibr totaal <35 mm 35-50 mm >50 mm >35 >50 mm

# kg/plot kg/plot kg/plot kg/plot kg/plot % kg/ha % % % kg/ha kg/ha

A1 15 69.34 0.94 14.10 53.47 68.51 1.2% 76.122 1.4% 20.6% 78.0% 75.078 59.411

A5 14 65.12 0.58 11.96 51.77 64.31 1.2% 71.456 0.9% 18.6% 80.5% 70.811 57.522

B1 15 62.12 0.82 12.04 47.79 60.65 2.4% 67.389 1.4% 19.9% 78.8% 66.478 53.100

B5 15 62.90 0.56 13.62 47.87 62.05 1.4% 68.944 0.9% 22.0% 77.1% 68.322 53.189

A2 14 64.88 0.52 11.12 52.35 63.99 1.4% 71.100 0.8% 17.4% 81.8% 70.522 58.167

A6 13 61.62 0.52 11.52 48.87 60.91 1.2% 67.678 0.9% 18.9% 80.2% 67.100 54.300

B2 17 61.66 0.82 12.32 47.91 61.05 1.0% 67.833 1.3% 20.2% 78.5% 66.922 53.233

B6 15 64.50 0.70 12.46 51.17 64.33 0.3% 71.478 1.1% 19.4% 79.5% 70.700 56.856

A3 15 57.48 0.86 9.62 45.79 56.27 2.1% 62.522 1.5% 17.1% 81.4% 61.567 50.878

A7 15 62.20 0.96 11.30 48.71 60.97 2.0% 67.744 1.6% 18.5% 79.9% 66.678 54.122

B3 16 68.30 0.92 11.68 54.23 66.83 2.2% 74.256 1.4% 17.5% 81.1% 73.233 60.256

B7 15 61.06 1.14 9.42 49.27 59.83 2.0% 66.478 1.9% 15.7% 82.3% 65.211 54.744

A4 15 62.74 0.98 9.78 51.57 62.33 0.7% 69.256 1.6% 15.7% 82.7% 68.167 57.300

A8 14 62.20 0.56 10.68 49.91 61.15 1.7% 67.944 0.9% 17.5% 81.6% 67.322 55.456

B4 14 62.08 0.80 10.42 50.59 61.81 0.4% 68.678 1.3% 16.9% 81.8% 67.789 56.211

B8 14 62.78 1.12 11.50 49.85 62.47 0.5% 69.411 1.8% 18.4% 79.8% 68.167 55.389

C1 14 64.52 1.16 12.36 48.83 62.35 3.4% 69.278 1.9% 19.8% 78.3% 67.989 54.256

C5 14 57.90 1.20 11.36 43.67 56.23 2.9% 62.478 2.1% 20.2% 77.7% 61.144 48.522

D1 15 64.46 1.10 13.28 48.09 62.47 3.1% 69.411 1.8% 21.3% 77.0% 68.189 53.433

D5 16 63.14 1.44 11.74 48.53 61.71 2.3% 68.567 2.3% 19.0% 78.6% 66.967 53.922

C2 15 67.46 1.50 11.50 52.11 65.11 3.5% 72.344 2.3% 17.7% 80.0% 70.678 57.900

C6 15 69.42 1.44 14.08 52.19 67.71 2.5% 75.233 2.1% 20.8% 77.1% 73.633 57.989

D2 14 68.74 1.50 12.08 53.37 66.95 2.6% 74.389 2.2% 18.0% 79.7% 72.722 59.300

D6 14 66.28 1.40 12.78 50.47 64.65 2.5% 71.833 2.2% 19.8% 78.1% 70.278 56.078

C3 14 63.40 1.06 12.86 48.09 62.01 2.2% 68.900 1.7% 20.7% 77.6% 67.722 53.433

C7 15 63.66 1.06 15.92 45.99 62.97 1.1% 69.967 1.7% 25.3% 73.0% 68.789 51.100

D3 14 63.36 1.00 13.38 48.23 62.61 1.2% 69.567 1.6% 21.4% 77.0% 68.456 53.589

D7 14 64.28 0.94 14.64 48.03 63.61 1.0% 70.678 1.5% 23.0% 75.5% 69.633 53.367

C4 15 61.24 0.64 17.06 42.99 60.69 0.9% 67.433 1.1% 28.1% 70.8% 66.722 47.767

C8 13 67.60 0.88 14.68 51.37 66.93 1.0% 74.367 1.3% 21.9% 76.8% 73.389 57.078

D4 14 63.92 0.76 13.38 48.67 62.81 1.7% 69.789 1.2% 21.3% 77.5% 68.944 54.078

D8 12 61.88 0.92 13.82 46.49 61.23 1.1% 68.033 1.5% 22.6% 75.9% 67.011 51.656

C9 15 63.20 0.74 12.46 49.07 62.27 1.5% 69.189 1.2% 20.0% 78.8% 68.367 54.522

C10 17 65.40 0.82 14.14 49.99 64.95 0.7% 72.167 1.3% 21.8% 77.0% 71.256 55.544

D9 17 61.22 1.02 13.36 46.31 60.69 0.9% 67.433 1.7% 22.0% 76.3% 66.300 51.456

D10 13 57.88 0.82 11.42 45.03 57.27 1.1% 63.633 1.4% 19.9% 78.6% 62.722 50.033
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Bijlage 7: Meetresultaten, waarnemingen en 
bepalingen m.b.t. het proefveld te Pellenberg 
(zandleem) 

 
Mestspreiden (3 april 2012): Joskin 1300es, Cobra met bandkokers. Enkelassig. Dneprosh Radial Tubeless 
66X43.00 R25 SB1 12PR. Mestvat vol: max. 20 ton. Mestvat half: max 13 ton. 

 

 

 



Praktijkonderzoek maatregelen tegen bodemverdichting 

 280 

Profielbeschrijving  Nr. 478-1 

 

Datum: 21/02/2013 Opname: Frank Elsen 

Locatie: X: 181.175 
Y: 171.762 

Pellenberg, Latstraat-Grootblokstraat 

Methode Edelmanboor (10cm diam.) 

Topografische ligging: Midden van een perceel, zachte helling (3%) 

Vegetatie: Tarwe 

Morfologie: Foto(s): 0-130 cm 

Ap 0-30 cm zandleem of lichte leem, donker geelbruin (10YR 3/4), 
zeer vochtig, humushoudend, 
matig grove kruimelige structuur, matig uitgesproken, 
wortelresten, wormgaten, 
verspreid, weinig baksteengruis, 
matig snelle overgang 
 
(Bodemstaalnummer 478(1.1)) 
 

B2t (?) 30-53 cm lichte leem of zandleem, sterk bruin (7,5YR 4/6) 
humushoudend, 
weinig kruimelige structuur, eerder hard bij de boring, 
zeer vochtig, 
wortelresten, 
geleidelijke of onduidelijke overgang 
 
(Bodemstaalnummer 478(1.2)) 
 

B3 53-75 cm zandleem, sterk bruin (7,5YR 4-5/6), een weinig roestig verspreid sterk bruin 
gevlekt (7,5YR 5/8), 
met grint (max. 2 cm diam.) minder dan 1% 
zeer vochtig, 
middelmatige kruimelige tot fijne blokstructuur, 
wortelresten, 
snelle overgang 
 

B3dg of 
Dg 

75->130 cm lemig zand, licht olijfbruin (2.5Y 6/4) 
met sterk bruine roestige tongen (7.5YR 5/8), 
zeer vochtig 
weinig of geen ontwikkelde structuur, 
geen wortels waargenomen. 
 

 



Praktijkonderzoek maatregelen tegen bodemverdichting 

 281 

Profielbeschrijving  Nr. 478-2 

 

Datum: 21/02/2013 Opname: Frank Elsen 

Locatie: X: 181.230 
Y: 171.786 

Pellenberg, Latstraat-Grootblokstraat 

Methode Edelmanboor (10cm diam.) 

Topografische ligging: Midden van een perceel, zachte helling (<3%) 

Vegetatie: Tarwe 

Morfologie: Foto(s): 0-130 cm 

Ap 0-29 cm zandleem of lichte leem, donker geelbruin (10YR 3/4), 
zeer vochtig, humushoudend, 
matig grove kruimelige structuur, matig uitgesproken, 
wortelresten, wormgaten, 
verspreid, weinig baksteengruis, 
matig snelle overgang 

B2t (?) 29-42 cm zandleem, sterk bruin (7,5YR 4/6), 
humushoudend, 
weinig kruimelige blokstructuur, eerder hard bij de boring, 
toch enkele uit Ap doorlopende wormgaten, opgevuld met materiaal uit Ap, 
zeer vochtig, wortelresten 
geleidelijke of onduidelijke overgang. 
(Bodemstaalnummer 478(2.2)) 
 

B2t (?)-B3 42-68 cm zandleem, sterk bruin (7,5YR 4/6), zeer algemeen sterk bruin gevlekt (7,5YR 5/8), 
met grint (max. 2 cm diam.) minder dan 1%, 
een weinig roestig, zeer vochtig, 
kruimelige tot fijne blokstructuur,  
veel wortels, 
snelle overgang. 

B3d of D1 68 cm ijzerzandsteenfragment (3 cm diam., 1 cm dikte) 

 68-110 cm lemig zand, licht olijfbruin (2.5Y 5/6) 
met sterk bruine roestige tongen (7.5YR 5/8), 
zeer nat tot waterverzadigd, 
weinig of geen ontwikkelde structuur, 
geen wortels waargenomen, 
matig snelle overgang. 
Grondwaterstand op ca. 1m. 

B3dg of 
Dg2 

110->130 cm lemig zand, bleek olijfkleurig (5Y 6/3), 
met roestige niet verharde partikels (10YR 6/8), 
waterverzadigd, 
weinig of geen ontwikkelde structuur, 
geen wortels waargenomen. 
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Profielbeschrijving Nr. 478- D3/D8 (7/13)-1  

  

Datum:           23/07- 23/08/2013 Opname: Frank Elsen 

Locatie: X: 181.206 
Y: 171.803 

Pellenberg, Latstraat-Grootblokstraat 

Methode Profielkuil 

Topografische ligging: Midden van een perceel, zachte helling (<3%) 

Vegetatie: Wintertarwe 

Morfologie: Foto(s): Links: NKG; Rechts: GEPLOEGD 

Ap 0-31 cm Zandleem tot lichte leem, donker geelbruin (10YR 3/4 na 
bevochtiging). Droog. Zeer weinig stenigheid van zeer 
verscheiden oorsprong (< 1%). 
 
NKG: weinig uitgesproken structuur, eerder massief, zeer 
hard; verticale krimpscheuren (droogte), op 40 à 50 cm 
horizontale afstand; enkele wormgaten, matig doorworteld, 
wortels in wormgaten en langs krimpscheuren.  
Duidelijke verhoogde macroporositeit rond 28 cm. 
Geploegd: grof korrelig tot subangulair blokkig, matig of 
onregelmatig hard; onregelmatig ingewerkte halfverteerde 
oogstresten; wormgaten; intensief doorworteld, zeer 
intensief doorheen de oogstresten; harder en minder 
doorworteld vanaf 22 à 26 cm. 
 
Vanaf 28 cm zeer hard;  
Snelle, eerder onregelmatige overgang. 
 

B2t  31- 65 cm Zandleem, sterk bruin (7,5YR 4/6 na bevochtiging), 
algemeen sterk bruin gevlekt (7,5YR 5/8 na bevochtiging), 
op breukvlakken donkergeelbruine weinig ontwikkelde 
kleicoatings (10YR 4/4 na bevochtiging);  droog; zeer hard 
tot ca. 38 cm;  weinig ontwikkelde grove blokstructuur; 
matig doorworteld; enkele wormgangen;  
snelle onregelmatige overgang; 
53 - 65 cm: grint (minder dan 2%) 
NKG: verticale krimpscheuren (droogte) doorlopend tot 
meer dan 50 cm-mv. 
 

D 65 - >90cm Leem- en kleihoudend zand, geel tot geelbruin (2,5YR 7/6 
tot 10YR 6/8 na bevochtiging), grint < 1%; weinig hard; 
weinig ontwikkelde structuur; weinig doorworteld; enkele 
wortelgangen, deels opgevuld met zandleem uit de Ap.  

   

NKG Geploegd 
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Proefveld te Pelleberg: Granulometrische analyses 
 
Bodemstalen genomen bij de profielbeschrijvingen 478-1 en 478-2. 
Staalnummers: zie in bovenstaande profielbeschrijvingen 
 

 
 

 
 
  

Staalnr. Labonr. %zand %leem %klei

>50µ 2-50µ <2µ

Pellenberg 478(1.1) A0043648 34.2 51.5 14.3

478(1.2) A0043649 15.5 63.6 20.9

478(2.2) A0043650 20 65.1 14.9

478(1.1)

478(1.2)

478(2.2)

Textuurklasse volgens de indeling van de Belgische Bodemkaart

U: zw are klei
E: klei

A: leem
L: zandleem
P: licht zandleem
S: lemig zand

Z: zand
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Proefveld te Pelleberg: Bepalingen schijnbare dichtheid 

 

Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone 

of plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Schijnbare 

dichtheid

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (kg/dm³)

11070015 A3789201 14/07/2011 A9 35 k 1.493

11070016 A3789206 14/07/2011 A9 35 k 1.412

11070017 A3789211 14/07/2011 A9 35 k 1.346

11070018 A3789202 14/07/2011 D10 35 k 1.497

11070019 A3789207 14/07/2011 D10 35 k 1.478

11070020 A3789212 14/07/2011 D10 35 k 1.380

11070021 A3789203 14/07/2011 D6 35 k 1.425

11070022 A3789208 14/07/2011 D6 35 k 1.575

11070023 A3789213 14/07/2011 D6 35 k 1.402

11070024 A3789204 14/07/2011 C3 35 k 1.442

11070025 A3789209 14/07/2011 C3 35 k 1.635

11070026 A3789214 14/07/2011 C3 35 k 1.435

11070027 A3789205 14/07/2011 A6 35 k 1.499

11070028 A3789210 14/07/2011 A6 35 k 1.542

11070029 A3789215 14/07/2011 A6 35 k 1.349

258b A3843001 24/02/2012 D6 35 k 1.598

426b A3843002 24/02/2012 D6 35 k 1.611

699b A3843003 24/02/2012 D6 35 k 1.604

361b A3843004 24/02/2012 D3 35 k 1.569

510b A3843005 24/02/2012 D3 35 k 1.646

407b A3843006 24/02/2012 D3 35 k 1.650

1 A3843007 24/02/2012 C7 35 k 1.587

8 A3843008 24/02/2012 C7 35 k 1.609

118 A3843009 24/02/2012 C7 35 k 1.664

296b A3843010 24/02/2012 C9 35 k 1.613

494b A3843011 24/02/2012 C9 35 k 1.606

709b A3843012 24/02/2012 C9 35 k 1.536

82a A3843013 24/02/2012 B7 35 k 1.522

414 A3843014 24/02/2012 B7 35 k 1.564

537 A3843015 24/02/2012 B7 35 k 1.522

5a A3843016 24/02/2012 B4 35 k 1.610

203b A3843017 24/02/2012 B4 35 k 1.547

c4 A3843018 24/02/2012 B4 35 k 1.551

73 A3843019 24/02/2012 B1 35 k 1.595

243 A3843020 24/02/2012 B1 35 k 1.608

300b A3843021 24/02/2012 B1 35 k 1.558

4 A3843022 24/02/2012 A2 35 k 1.626

97 A3843023 24/02/2012 A2 35 k 1.702

174b A3843024 24/02/2012 A2 35 k 1.667

532 15032013.105/12 26/02/2013 A2 35 k 1.673

B170 15032013.105/13 26/02/2013 A2 35 k 1.659

B488 15032013.105/14 26/02/2013 A2 35 k 1.619

B707 15032013.105/15 26/02/2013 A2 35 k 1.724

B205 zonder 26/02/2013 A4 15 k 1.476 x

B211 zonder 26/02/2013 A4 15 k 1.590 x

B229 15032013.105/16 26/02/2013 A4 15 k 1.581

M 14 15032013.105/17 26/02/2013 A4 15 k 1.621

564 zonder 26/02/2013 A4 35 k 1.675 x
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Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone 

of plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Schijnbare 

dichtheid

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (kg/dm³)

B329 zonder 26/02/2013 A4 35 k 1.608 x

B347 zonder 26/02/2013 A4 35 k 1.652 x

L  48 zonder 26/02/2013 A4 35 k 1.659 x

261 15032013.105/18 26/02/2013 A6 15 k 1.574

301 zonder 26/02/2013 A6 15 k 1.514 x

A139 zonder 26/02/2013 A6 15 k 1.594 x

B703 zonder 26/02/2013 A6 15 k 1.552 x

B328 zonder 26/02/2013 A6 35 k 1.612 x

B334 zonder 26/02/2013 A6 35 k 1.679 x

B693 zonder 26/02/2013 A6 35 k 1.708 x

507 zonder 26/02/2013 A6 35 k 1.639 x

19 GROOT 15032013.105/19 26/02/2013 A8 35 k 1.626

38 15032013.105/20 26/02/2013 A8 35 k 1.628

106 15032013.105/21 26/02/2013 A8 35 k 1.646

B214 15032013.105/22 26/02/2013 A8 35 k 1.577

1 15032013.105/23 26/02/2013 B1 35 k 1.628

434 15032013.105/24 26/02/2013 B1 35 k 1.581

538 15032013.105/25 26/02/2013 B1 35 k 1.635

551 15032013.105/26 26/02/2013 B1 35 k 1.604

B236 15032013.105/27 26/02/2013 B10 35 k 1.652

B303 15032013.105/28 26/02/2013 B10 35 k 1.635

B374 15032013.105/29 26/02/2013 B10 35 k 1.603

B440 15032013.105/30 26/02/2013 B10 35 k 1.636

C 6 15032013.105/31 26/02/2013 B3 35 k 1.607

243 15032013.105/32 26/02/2013 B3 35 k 1.654

B327 15032013.105/33 26/02/2013 B3 35 k 1.670

B654 15032013.105/34 26/02/2013 B3 35 k 1.678

97 15032013.105/35 26/02/2013 B5 35 k 1.615

B699 15032013.105/36 26/02/2013 B5 35 k 1.630

B714 15032013.105/37 26/02/2013 B5 35 k 1.578

G 137 A 15032013.105/38 26/02/2013 B5 35 k 1.607

19 KLEIN 15032013.105/39 26/02/2013 B9 35 k 1.609

B244 15032013.105/40 26/02/2013 B9 35 k 1.677

B459 15032013.105/41 26/02/2013 B9 35 k 1.695

B494 15032013.105/42 26/02/2013 B9 35 k 1.670

511 15032013.105/43 26/02/2013 C2 15 k 1.676

B202 15032013.105/44 26/02/2013 C2 15 k 1.637

B640 15032013.105/45 26/02/2013 C2 15 k 1.670

B702 15032013.105/46 26/02/2013 C2 15 k 1.646

414 zonder 26/02/2013 C2 35 k 1.639 x

B258 zonder 26/02/2013 C2 35 k 1.667 x

B686 zonder 26/02/2013 C2 35 k 1.696 x

L 20 zonder 26/02/2013 C2 35 k 1.764 x

59 15032013.105/47 26/02/2013 C4 35 k 1.617

A 5 15032013.105/48 26/02/2013 C4 35 k 1.614

B344 15032013.105/49 26/02/2013 C4 35 k 1.667

B427 15032013.105/50 26/02/2013 C4 35 k 1.595

127 15032013.105/51 26/02/2013 C6 35 k 1.609
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Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone 

of plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Schijnbare 

dichtheid

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (kg/dm³)

316 15032013.105/52 26/02/2013 C6 35 k 1.560

557 15032013.105/53 26/02/2013 C6 35 k 1.620

B321 15032013.105/54 26/02/2013 C6 35 k 1.587

67 15032013.105/55 26/02/2013 C8 15 k 1.553

A18 15032013.105/56 26/02/2013 C8 15 k 1.628

B430 15032013.105/57 26/02/2013 C8 15 k 1.508

B634 15032013.105/58 26/02/2013 C8 15 k 1.507

B242 zonder 26/02/2013 C8 35 k 1.648 x

B438 zonder 26/02/2013 C8 35 k 1.622 x

B454 zonder 26/02/2013 C8 35 k 1.579 x

B684 zonder 26/02/2013 C8 35 k 1.665 x

285 15032013.105/59 26/02/2013 D1 35 k 1.661

B270 15032013.105/60 26/02/2013 D1 35 k 1.584

B361 15032013.105/61 26/02/2013 D1 35 k 1.701

B493 15032013.105/62 26/02/2013 D1 35 k 1.661

548 15032013.105/63 26/02/2013 D3 35 k 1.575

A 82 15032013.105/64 26/02/2013 D3 35 k 1.581

B498 15032013.105/65 26/02/2013 D3 35 k 1.527

B616 15032013.105/66 26/02/2013 D3 35 k 1.656

OS11092843 A0043793 4/04/2013 A2 35 k 1.546

OS11092844 A0043794 4/04/2013 A2 35 k 1.577

OS11092845 A0043795 4/04/2013 A2 35 k 1.640

OS11092846 A0043796 4/04/2013 A2 35 k 1.531

OS11092847 A0043797 4/04/2013 A4 35 k 1.488

OS11092848 A0043798 4/04/2013 A4 35 k 1.575

OS11092849 A0043799 4/04/2013 A4 35 k 1.542

OS11092850 A0043800 4/04/2013 A4 35 k 1.536

OS11092851 A0043801 4/04/2013 B1 35 k 1.505

OS11092852 A0043802 4/04/2013 B1 35 k 1.547

OS11092853 A0043803 4/04/2013 B1 35 k 1.493

OS11092854 A0043804 4/04/2013 B1 35 k 1.496

OS11092855 A0043805 4/04/2013 B3 35 k 1.471

OS11092856 A0043806 4/04/2013 B3 35 k 1.558

OS11092857 A0043807 4/04/2013 B3 35 k 1.543

OS11092858 A0043808 4/04/2013 B3 35 k 1.537

OS11092859 A0043809 4/04/2013 C2 35 k 1.388

OS11092860 A0043810 4/04/2013 C2 35 k 1.540

OS11092861 A0043811 4/04/2013 C2 35 k 1.507

OS11092862 A0043812 4/04/2013 C2 35 k 1.554

OS11092863 A0043813 4/04/2013 C4 35 k 1.589

OS11092864 A0043814 4/04/2013 C4 35 k 1.573

OS11092865 A0043815 4/04/2013 C4 35 k 1.742

OS11092866 A0043816 4/04/2013 C4 35 k 1.408

OS11092867 A0043817 4/04/2013 D1 35 k 1.414

OS11092868 A0043818 4/04/2013 D1 35 k 1.412

OS11092869 A0043819 4/04/2013 D1 35 k 1.516

OS11092870 A0043820 4/04/2013 D1 35 k 1.477

OS11092871 A0043821 4/04/2013 D3 35 k 1.533
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Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone 

of plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Schijnbare 

dichtheid

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (kg/dm³)

OS11092872 A0043822 4/04/2013 D3 35 k 1.581

OS11092873 A0043823 4/04/2013 D3 35 k 1.582

OS11092874 A0043824 4/04/2013 D3 35 k 1.585

x:  Bepaling in het kader van de bepaling van de vochtretentiekarakteristiek
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Proefveld te Pelleberg: Bepalingen vochtretentiekarakteristieken 
 

 
 

Identificatie stalen droog retentiekarakteristieken

plot diepte staal vol. gew.

nr. pF 0 pF 1.8 pF 2,5 pF3,3 pF 4,2

(cm) (kg/dm³) (m³/m³) (m³/m³) (m³/m³) (m³/m³) (m³/m³)

A6 35 507 1.639 0.427 0.371 0.307 0.162 0.104

A6 35 B328 1.612 0.407 0.347 0.286 0.159 0.102

A6 35 B334 1.679 0.441 0.377 0.323 0.166 0.106

A6 35 B693 1.708 0.411 0.365 0.306 0.169 0.108

gemiddelde 1.659 0.422 0.365 0.305 0.164 0.105

A4 35 B347 1.652 0.419 0.351 0.315 0.170 0.109

A4 35 L  48 1.659 0.417 0.362 0.305 0.171 0.110

A4 35 564 1.675 0.435 0.354 0.308 0.172 0.111

A4 35 B329 1.608 0.455 0.370 0.318 0.165 0.106

gemiddelde 1.649 0.432 0.359 0.311 0.169 0.109

C2 35 L 20 1.764 0.373 0.318 0.279 0.209 0.131

C2 35 414 1.639 0.441 0.364 0.318 0.194 0.122

C2 35 B686 1.696 0.461 0.375 0.351 0.201 0.126

C2 35 B258 1.667 0.450 0.373 0.347 0.198 0.124

gemiddelde 1.692 0.431 0.358 0.323 0.201 0.126

C8 35 B242 1.648 0.444 0.395 0.357 0.206 0.133

C8 35 B438 1.622 0.469 0.393 0.332 0.203 0.131

C8 35 B454 1.579 0.448 0.384 0.331 0.198 0.127

C8 35 B684 1.665 0.430 0.375 0.322 0.208 0.134

gemiddelde 1.629 0.448 0.387 0.335 0.204 0.131

C6 15 A139 1.594 0.407 0.371 0.320 0.149 0.093

C6 15 301 1.514 0.399 0.361 0.290 0.142 0.089

C6 15 B703 1.552 0.406 0.378 0.320 0.145 0.091

A4 15 B211 1.590 0.397 0.360 0.329 0.148 0.091

A4 15 B205 1.476 0.428 0.424 0.351 0.138 0.084

gemiddelde 1.545 0.407 0.379 0.322 0.145 0.089
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 Factorwaarden in de van Genuchten-benadering: 

 

wcs     (m³/m³) 0.42 

wcr    (m³/m³) 0.05 

alpha  - 0.0015 

n - 0.7 
 

 

wcs     (m³/m³) 0.43 

wcr    (m³/m³) 0.05 

alpha  - 0.0011 

n - 0.6 
 

 

wcs     (m³/m³) 0.43 

wcr    (m³/m³) 0.06 

alpha  - 0.0011 

n - 0.6 
 

 

wcs     (m³/m³) 0.45 

wcr    (m³/m³) 0.07 

alpha  - 0.0008 

n - 0.6 
 

 

wcs     (m³/m³) 0.41 

wcr    (m³/m³) 0.04 

alpha  - 0.0007 

n - 0.8 
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Proefveld te Pelleberg: Bepalingen bodemvochtgehalte 

 

Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone of 

plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Vochtgehalte 

op de DS 

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (%, grav.)

11070015 A3789201 14/07/2011 A9 35 k 7.0

11070016 A3789206 14/07/2011 A9 35 k 12.8

11070017 A3789211 14/07/2011 A9 35 k 7.3

11070018 A3789202 14/07/2011 D10 35 k 9.1

11070019 A3789207 14/07/2011 D10 35 k 11.0

11070020 A3789212 14/07/2011 D10 35 k 10.2

11070021 A3789203 14/07/2011 D6 35 k 9.2

11070022 A3789208 14/07/2011 D6 35 k 7.0

11070023 A3789213 14/07/2011 D6 35 k 8.6

11070024 A3789204 14/07/2011 C3 35 k 8.2

11070025 A3789209 14/07/2011 C3 35 k 9.9

11070026 A3789214 14/07/2011 C3 35 k 10.9

11070027 A3789205 14/07/2011 A6 35 k 7.7

11070028 A3789210 14/07/2011 A6 35 k 10.1

11070029 A3789215 14/07/2011 A6 35 k 10.6

11070045 A3790201 20/07/2011 Proefvlak 0-30 m 19.9

11070046 A3790202 20/07/2011 Proefvlak 30-50 m 11.3

258b A3843001 24/02/2012 D6 35 k 21.8

426b A3843002 24/02/2012 D6 35 k 22.5

699b A3843003 24/02/2012 D6 35 k 21.8

361b A3843004 24/02/2012 D3 35 k 21.8

510b A3843005 24/02/2012 D3 35 k 19.7

407b A3843006 24/02/2012 D3 35 k 20.1

1 A3843007 24/02/2012 C7 35 k 21.1

8 A3843008 24/02/2012 C7 35 k 19.5

118 A3843009 24/02/2012 C7 35 k 18.8

296b A3843010 24/02/2012 C9 35 k 19.6

494b A3843011 24/02/2012 C9 35 k 21.7

709b A3843012 24/02/2012 C9 35 k 19.4

82a A3843013 24/02/2012 B7 35 k 22.3

414 A3843014 24/02/2012 B7 35 k 21.4

537 A3843015 24/02/2012 B7 35 k 23.7

5a A3843016 24/02/2012 B4 35 k 21.4

203b A3843017 24/02/2012 B4 35 k 21.6

c4 A3843018 24/02/2012 B4 35 k 21.9

73 A3843019 24/02/2012 B1 35 k 20.5

243 A3843020 24/02/2012 B1 35 k 21.0

300b A3843021 24/02/2012 B1 35 k 21.8

4 A3843022 24/02/2012 A2 35 k 22.0

97 A3843023 24/02/2012 A2 35 k 19.9

174b A3843024 24/02/2012 A2 35 k 20.0

OS12000312 A0038325 24/02/2012 Proefvlak 0-30 m 23.0

11076213 A3867701 3/04/2012 Proefvlak 0-30 m 20.5

11076214 A3867702 3/04/2012 Proefvlak 30-50 m 20.2

11076224 A0040398 30/11/2012 Proefvlak 0-30 m 21.1

11076225 A0040399 30/11/2012 Proefvlak 30-50 m 20.2

gto12142043 A4361001 26/02/2013 BlokA+B 0-30 m 23.7

gto12142044 A4361002 26/02/2013 BlokA+B 30-50 m 21.2
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Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone of 

plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Vochtgehalte 

op de DS 

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (%, grav.)

gto12142045 A4361003 26/02/2013 BlokC+D 0-30 m 24.3

gto12142046 A4361004 26/02/2013 BlokC+D 30-50 m 21.7

OS11092843 A0043793 4/04/2013 A2 35 k 18.7

OS11092844 A0043794 4/04/2013 A2 35 k 19.1

OS11092845 A0043795 4/04/2013 A2 35 k 20.0

OS11092846 A0043796 4/04/2013 A2 35 k 19.3

OS11092847 A0043797 4/04/2013 A4 35 k 22.1

OS11092848 A0043798 4/04/2013 A4 35 k 20.4

OS11092849 A0043799 4/04/2013 A4 35 k 22.3

OS11092850 A0043800 4/04/2013 A4 35 k 22.1

OS11092851 A0043801 4/04/2013 B1 35 k 23.0

OS11092852 A0043802 4/04/2013 B1 35 k 20.6

OS11092853 A0043803 4/04/2013 B1 35 k 23.2

OS11092854 A0043804 4/04/2013 B1 35 k 21.7

OS11092855 A0043805 4/04/2013 B3 35 k 19.7

OS11092856 A0043806 4/04/2013 B3 35 k 19.0

OS11092857 A0043807 4/04/2013 B3 35 k 20.0

OS11092858 A0043808 4/04/2013 B3 35 k 20.9

OS11092859 A0043809 4/04/2013 C2 35 k 20.7

OS11092860 A0043810 4/04/2013 C2 35 k 21.1

OS11092861 A0043811 4/04/2013 C2 35 k 20.7

OS11092862 A0043812 4/04/2013 C2 35 k 20.9

OS11092863 A0043813 4/04/2013 C4 35 k 22.0

OS11092864 A0043814 4/04/2013 C4 35 k 20.5

OS11092865 A0043815 4/04/2013 C4 35 k 15.9

OS11092866 A0043816 4/04/2013 C4 35 k 24.5

OS11092867 A0043817 4/04/2013 D1 35 k 21.6

OS11092868 A0043818 4/04/2013 D1 35 k 22.6

OS11092869 A0043819 4/04/2013 D1 35 k 22.5

OS11092870 A0043820 4/04/2013 D1 35 k 22.1

OS11092871 A0043821 4/04/2013 D3 35 k 19.5

OS11092872 A0043822 4/04/2013 D3 35 k 20.6

OS11092873 A0043823 4/04/2013 D3 35 k 20.3

OS11092874 A0043824 4/04/2013 D3 35 k 22.1
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Penetrografie (n=800), proef te Pellenberg, winter 2013 (27/02/2013):  
 
Gemiddelde meetwaarde en st.afw. per experimentele plot. Met aanduiding van de behandelingen. 
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Proef te Pellenberg. Proefoogst Suikerbieten 9 nov. 2012. Opbrengstbepalingen en analyse. 
 

 

7.2 m²/plot ANALYSE KBIVB

Code KBIVB Plot #bieten Bruto Net gewassen Netto zd kop Grond Kop S K Na aN

kg kg kg kg kg % meq/100g DS meq/100g DS meq/100g DS

1 12079240 D5 75 68.85 63.85 62.55 5.00 1.30 17.55 6.13 0.26 2.01

2 12079250 A1 71 64.50 52.70 51.95 11.80 0.75 17.83 4.94 0.27 2.01

3 12079260 B2 72 80.50 63.90 62.85 16.60 1.05 18.15 4.56 0.23 1.08

4 12079270 C1 67 58.50 53.90 53.00 4.60 0.90 18.06 5.02 0.23 1.74

5 12079280 B5 73 69.85 63.50 62.25 6.35 1.25 18.15 4.38 0.24 1.25

6 12079290 C6 72 84.90 70.70 70.15 14.20 0.55 18.54 4.63 0.22 0.98

7 12079300 D2 73 73.05 64.70 63.55 8.35 1.15 18.39 4.57 0.26 1.25

8 12079310 A6 66 80.20 63.85 62.70 16.35 1.15 18.23 4.34 0.22 1.17

9 12079320 B7 69 70.65 61.40 58.85 9.25 2.55 18.34 5.04 0.24 1.64

10 12079330 A3 62 64.40 57.25 56.15 7.15 1.10 18.20 5.08 0.24 1.65

11 12079340 D4 66 63.15 57.40 56.85 5.75 0.55 18.38 4.83 0.27 1.70

12 12079350 D7 68 85.35 67.70 68.10 17.65 -0.40 17.97 5.48 0.27 1.43

13 12079360 C8 67 67.70 61.10 59.95 6.60 1.15 17.77 5.12 0.30 2.00

14 12079370 C10 71 66.10 59.95 59.35 6.15 0.60 18.05 5.72 0.29 1.75

15 12079380 C3 67 81.10 62.80 61.95 18.30 0.85 18.10 5.23 0.28 1.88

16 12079390 A8 67 64.55 58.75 57.45 5.80 1.30 18.22 4.52 0.28 1.62

17 12079400 B4 66 67.75 60.50 59.85 7.25 0.65 18.24 5.05 0.25 1.72

18 12079410 B10 68 70.05 63.65 61.85 6.40 1.80 18.07 5.40 0.30 1.81

19 12079420 B9 69 64.15 56.50 55.55 7.65 0.95 17.98 4.59 0.28 1.64

20 12079430 C9 69 69.10 61.75 61.00 7.35 0.75 18.20 5.45 0.25 1.40
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Bijlage 8: Meetresultaten, waarnemingen en bepalingen m.b.t. het proefveld te 
Laakdal (zand) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Praktijkonderzoek maatregelen tegen bodemverdichting 

 296 

Profielbeschrijving  Nr. 477-1 

 

Datum: 17/06/2011 Opname: Pieter Trappeniers, 
Frank Elsen 

Locatie: X: 194.315 
Y: 198.150 

Laakdal, Schuitbroekstraat 

Methode Edelmanboor (10cm diam.) 

Topografische ligging: zeer weinig uitgesproken depressie 

Vegetatie: Maïs (8
ste

 blad) 

Morfologie: Foto(s): 0-130 cm 

Ap 0-30 cm zand, zeer donkerbruin (10YR 2/3) 
zeer humusrijk 
vochtig 
losse grof kruimelige structuur, matig uitgesproken 
wortels, 
onduidelijke overgang 
 
(Bodemstaalnummer 477(0-30)) 
 

A1 30-45à50cm zand, zeer donkerbruin (10YR 2/3) 
humusrijk 
vochtig 
grof kruimelige tot blokkige structuur, weinig uitgesproken 
wortels, 
onduidelijke overgang 
 
Bodemstaalnummer 477(30-50)) 
 

B 50-80 cm zand, olijfkleurig (5Y 5/3-4), met roestige vlekken 
vochtig 
structuurloos 
geen wortels, 
geleidelijke overgang 
 

Cg 
 

80- >130 cm zand, olijfkleurig grijs (5Y 4/2) met geelbruine tot oranje roestvlekken, 
zeer vochtig 
geen wortels 
structuurloos 
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Profielbeschrijving  Nr. 477-2 

 

Datum: 17/06/2011 Opname: Pieter Trappeniers, 
Frank Elsen 

Locatie: X: 194.307 
Y: 198.088 

Laakdal, Schuitbroekstraat 

Methode Edelmanboor (10cm diam.) 

Topografische ligging: zeer weinig uitgesproken depressie 

Vegetatie: Maïs (8
ste

 blad) 

Morfologie: Foto(s): 0-130 cm 

Ap 

 

 

 
A1 
 
 
 
 
A2 
 

0-50 cm 
 
 
 
 
30-45à50cm 
 
 
 
 
50- 55 cm 

zand, zeer donkerbruin (10YR 2/3), 
vochtig, zeer humusrijk 
losse grof kruimelige structuur, weinig uitgesproken 
wortels, 
snelle overgang 
zand, zeer donkerbruin (10YR 2/3) 
vochtig, humusrijk,  
grof kruimelige tot blokkige structuur, weinig uitgesproken 
wortels, 
duidelijke overgang 
zand, zeer bleek beige, weinig roestig, 
vochtig, geen wortels, 
structuurloos 
geleidelijke overgang 

B 55-80 cm zand, olijfkleurig (5Y 5/3-4), weinig roestig, 
vochtig, geen wortels, 
structuurloos 
geleidelijke overgang 

Cg1 80-100 cm lemig zand, olijfkleurig grijs (5Y 4/2), groenachtig (glauconiethoudend) 
roestvlekken  
geen wortels, zeer vochtig 
structuurloos 
geleidelijke overgang 

Cg2 
 

100- >130 cm zand, donker olijfkleurig grijs, groenachtig (glauconiethoudend), geelbruine 
tot oranje roestvlekken 
zeer vochtig, geen wortels 
structuurloos 
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Profielbeschrijving Nr. 477-B2/B7  
  

 

 

Datum:            25/11/2013 Opname: Frank Elsen 

Locatie: X: 194.315 
Y: 198.138 

Velm, perceel langs landbouwweg 

Methode Profielkuil 

Topografische ligging: Vrijwel vlak 

Vegetatie: Rogge ingezaaid, na maïs 

Morfologie: Foto: 0- 1,05 m-mv 

Ap 
 
 
 
 
 
B21h/ir 
 
 
 
 
B21h 
 

0-34 cm 
 
 
 
 
 
34-39cm 
 
 
 
 
39-43cm 

Leemhoudend zand tot grof zand, zeer donker grijsbruin 
(10YR 3/2). Zeer humushoudend. Intensief doorworteld, 
enkele wormen. Matig vochtig. Los, kruimelig tot 
grofkruimelig. Bewerkte diepte. 
Langzame onregelmatige overgang.  
Leemhoudend grof zand, donker roodbruin (5YR 3/3) . 
Zeer humushoudend. Weinig doorworteld  Matig vochtig. 
Afgerond blokkig, hard. Niet continu. (Beginnende 
podsolisatie), onregelmatige overgang. 
 
Leemhoudend grof zand, zeer donker grijs (10YR 3/1) tot 
zwart. Zeer humushoudend. Weinig doorworteld. Matig 
vochtig. Afgerond blokkig, hard. Niet continu. 
(Beginnende podsolisatie). Duidelijke onregelmatige 
overgang. 
 

Bt  43-88 cm (Verbrokkelde Bt:) Klei- tot leemhoudend zand, licht olijf 
grijs (5Y6/2)  weinig doorworteld, wisselend hard, + 
geelachtig bruin (10YR5/8), samenvallend met verspreide 
roestvlekken en strepen, onregelmatig afgerond blokkig 
en wisselend verhard of verkit, + wit uitgeloogd, eerder 
los zand, in afgelijnde zakjes. Vochtig. 
Plaatselijk holtes (ontstaan door afgestorven wortels) van 
zeer verschillende diameter en diepte, opgevuld met 
materiaal uit de Ap, en doorworteld. Harder wordend 
vanaf 70 cm-mv. Duidelijke, snelle en onregelmatige 
overgang.  

 88-92 cm Klei- en leemhoudend zand,  geelachtig bruin (10YR5/8). 
Vochtig. Hard, vrijwel continu, verkit, niet doorworteld 
Duidelijke onregelmatige en snelle overgang. 
 

IIC 92->110 cm Kleihoudend zand, grijsachtig groen, structuurloos, 
vochtig. 
Niet doorworteld 

Detail: 
beginnende 
podsolisatie 

B21h 

B21h/ir 
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Proefveld te Laakdal: Granulometrische analyses 
 
Bodemstalen genomen bij de profielbeschrijvingen. 
Staalnummers: zie in bovenstaande profielbeschrijvingen 
 

 
 

 
 
  

Staalnr. Labonr. %zand %leem %klei

>50µ 2-50µ <2µ

Laakdal 477 (0-30) A0043646 79.1 13.7 7.2

477 (30-50) A0043647 79.4 16.2 4.4

477 (0-30)
477 (30-50)

Textuurklasse volgens de indeling van de Belgische Bodemkaart

U: zw are klei
E: klei

A: leem
L: zandleem
P: licht zandleem
S: lemig zand

Z: zand
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Proefveld te Laakdal: Bepalingen schijnbare dichtheid 
 

 

Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone of 

plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Schijnbare 

dichtheid

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (kg/dm³)

11070102 A3778601 20/06/2011 A1 15 k 1.229

11070103 A3778602 20/06/2011 A1 35 k 1.359

11070104 A3778603 20/06/2011 A1 15 k 1.188

11070105 A3778604 20/06/2011 A1 35 k 1.412

11070106 A3778605 20/06/2011 A1 15 k 1.122

11070107 A3778606 20/06/2011 A1 35 k 1.302

11070108 A3778607 20/06/2011 A3 15 k 1.145

11070109 A3778608 20/06/2011 A3 35 k 1.440

11070110 A3778609 20/06/2011 A3 15 k 1.222

11070111 A3778610 20/06/2011 A3 35 k 1.461

11070112 A3778611 20/06/2011 A3 15 k 1.192

11070113 A3778612 20/06/2011 A3 35 k 1.459

11070114 A3778613 20/06/2011 B5 15 k 1.185

11070115 A3778614 20/06/2011 B5 35 k 1.297

11070116 A3778615 20/06/2011 B5 15 k 1.178

11070117 A3778616 20/06/2011 B5 35 k 1.389

11070118 A3778617 20/06/2011 B5 15 k 1.272

11070119 A3778618 20/06/2011 B5 35 k 1.361

11070120 A3778619 20/06/2011 B7 15 k 1.149

11070121 A3778620 20/06/2011 B7 35 k 1.325

11070122 A3778621 20/06/2011 B7 15 k 1.308

11070123 A3778622 20/06/2011 B7 35 k 1.444

11070124 A3778623 20/06/2011 B7 15 k 1.293

11070125 A3778624 20/06/2011 B7 35 k 1.555

11070126 A3778625 20/06/2011 C1 15 k 1.329

11070127 A3778626 20/06/2011 C1 35 k 1.499

11070128 A3778627 20/06/2011 C1 15 k 1.307

11070129 A3778628 20/06/2011 C1 35 k 1.494

11070130 A3778629 20/06/2011 C1 15 k 1.224

11070131 A3778630 20/06/2011 C1 35 k 1.515

11070132 A3778631 20/06/2011 C3 15 k 1.330

11070133 A3778632 20/06/2011 C3 35 k 1.486

11070134 A3778633 20/06/2011 C3 15 k 1.410

11070135 A3778634 20/06/2011 C3 35 k 1.511

11070136 A3778635 20/06/2011 C3 15 k 1.258

11070137 A3778636 20/06/2011 C3 35 k 1.517

11070138 A3778637 20/06/2011 C10 15 k 1.247

11070139 A3778638 20/06/2011 C10 35 k 1.523

11070140 A3778639 20/06/2011 C10 15 k 1.315

11070141 A3778640 20/06/2011 C10 35 k 1.490

11070142 A3778641 20/06/2011 C10 15 k 1.283

11070143 A3778642 20/06/2011 C10 35 k 1.525

11070144 A3778643 20/06/2011 D5 15 k 1.234

11070145 A3778644 20/06/2011 D5 35 k 1.520

11070146 A3778645 20/06/2011 D5 15 k 1.337

11070147 A3778646 20/06/2011 D5 35 k 1.388

11070148 A3778647 20/06/2011 D5 15 k 1.270

11070149 A3778648 20/06/2011 D5 35 k 1.487
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Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone of 

plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Schijnbare 

dichtheid

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (kg/dm³)

11070150 A3778649 20/06/2011 D7 15 k 1.326

11070151 A3778650 20/06/2011 D7 35 k 1.479

11070152 A3778651 20/06/2011 D7 15 k 1.219

11070153 A3778652 20/06/2011 D7 35 k 1.450

11070154 A3778653 20/06/2011 D7 15 k 1.225

11070155 A3778654 20/06/2011 D7 35 k 1.555

11070156 A3778655 20/06/2011 D9 15 k 1.313

11070157 A3778656 20/06/2011 D9 35 k 1.560

11070158 A3778657 20/06/2011 D9 15 k 1.321

11070159 A3778658 20/06/2011 D9 35 k 1.504

11070160 A3778659 20/06/2011 D9 15 k 1.186

11070161 A3778660 20/06/2011 D9 35 k 1.529

534 15032013.105/1 15/03/2013 C10 15 k 1.284

186 B 15032013.105/2 15/03/2013 C10 15 k 1.327

492 B 15032013.105/3 15/03/2013 C10 15 k 1.339

22 A 15032013.105/4 15/03/2013 D6 15 k 1.521

1000 15032013.105/5 15/03/2013 D6 15 k 1.456

469 15032013.105/6 15/03/2013 B1 15 k 1.247

206 B 15032013.105/7 15/03/2013 B1 15 k 1.295

627 B 15032013.105/8 15/03/2013 A4 15 k 1.395

51 15032013.105/9 15/03/2013 B1 15 k 1.258

L 7 15032013.105/10 15/03/2013 B1 15 k 1.318

697 B 15032013.105/11 15/03/2013 C10 15 k 1.365

B177 zonder 15/03/2013 B1 35 k 1.367 x

B444 zonder 15/03/2013 B1 35 k 1.371 x

B601 zonder 15/03/2013 B1 35 k 1.376 x

B679 zonder 15/03/2013 B1 35 k 1.371 x

122 zonder 15/03/2013 A4 35 k 1.465 x

B382 zonder 15/03/2013 A4 35 k 1.446 x

B486 zonder 15/03/2013 A4 35 k 1.565 x

K7 zonder 15/03/2013 A4 35 k 1.479 x

415 zonder 15/03/2013 A4 15 k 1.328 x

B484 zonder 15/03/2013 A4 15 k 1.403 x

B500 zonder 15/03/2013 A4 15 k 1.414 x

259 zonder 15/03/2013 D6 15 k 1.371 x

604 zonder 15/03/2013 D6 15 k 1.400 x

584 zonder 15/03/2013 D6 35 k 1.542 x

B261 zonder 15/03/2013 D6 35 k 1.557 x

B317 zonder 15/03/2013 D6 35 k 1.553 x

B511 zonder 15/03/2013 D6 35 k 1.527 x

69 zonder 15/03/2013 C10 35 k 1.462 x

126 zonder 15/03/2013 C10 35 k 1.482 x

A 6 zonder 15/03/2013 C10 35 k 1.592 x

B356 zonder 15/03/2013 C10 35 k 1.493 x

391 21032013.105/1 20/03/2013 A2 35 k 1.379

53 21032013.105/2 20/03/2013 A2 35 k 1.397

300 B 21032013.105/3 20/03/2013 A2 35 k 1.396

252 B 21032013.105/4 20/03/2013 C9 35 k 1.493
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Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone of 

plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Schijnbare 

dichtheid

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (kg/dm³)

231 21032013.105/5 20/03/2013 A2 35 k 1.336

635 B 21032013.105/6 20/03/2013 B6 35 k 1.422

668 B 21032013.105/7 20/03/2013 A5 35 k 1.409

365 B 21032013.105/8 20/03/2013 A5 35 k 1.470

293 21032013.105/9 20/03/2013 A5 35 k 1.404

1 RECHT 21032013.105/10 20/03/2013 B6 35 k 1.337

C5 21032013.105/11 20/03/2013 A5 35 k 1.414

295 B 21032013.105/12 20/03/2013 B6 35 k 1.412

408 21032013.105/13 20/03/2013 B6 35 k 1.386

1 SCHUIN 21032013.105/14 20/03/2013 C4 35 k 1.608

374 B 21032013.105/15 20/03/2013 C4 35 k 1.518

236 B 21032013.105/16 20/03/2013 C4 35 k 1.579

106 21032013.105/17 20/03/2013 A7 35 k 1.479

533 21032013.105/18 20/03/2013 A7 35 k 1.470

196 B 21032013.105/19 20/03/2013 A7 35 k 1.454

407 B 21032013.105/20 20/03/2013 B8 35 k 1.510

80 21032013.105/21 20/03/2013 B3 35 k 1.416

689 B 21032013.105/22 20/03/2013 B3 35 k 1.484

290 21032013.105/23 20/03/2013 B3 35 k 1.446

527 21032013.105/24 20/03/2013 B3 35 k 1.423

224 B 21032013.105/25 20/03/2013 C5 35 k 1.477

469 B 21032013.105/26 20/03/2013 D1 35 k 1.499

446 B 21032013.105/27 20/03/2013 D1 35 k 1.569

410 B 21032013.105/28 20/03/2013 A7 35 k 1.484

325 B 21032013.105/29 20/03/2013 D1 35 k 1.560

688 B 21032013.105/30 20/03/2013 B8 35 k 1.534

269 B 21032013.105/31 20/03/2013 B8 35 k 1.494

507 B 21032013.105/32 20/03/2013 B8 35 k 1.517

233 B 21032013.105/33 20/03/2013 C2 35 k 1.483

168 B 21032013.105/34 20/03/2013 C2 35 k 1.484

317 21032013.105/35 20/03/2013 C2 35 k 1.465

333 21032013.105/36 20/03/2013 C2 35 k 1.464

147 21032013.105/37 20/03/2013 C5 35 k 1.513

695 B 21032013.105/38 20/03/2013 C5 35 k 1.543

331 B 21032013.105/39 20/03/2013 C5 35 k 1.531

601 21032013.105/40 20/03/2013 D1 35 k 1.581

17 21032013.105/41 20/03/2013 C7 35 k 1.543

448 B 21032013.105/42 20/03/2013 C7 35 k 1.490

330 B 21032013.105/43 20/03/2013 C7 35 k 1.509

710 B 21032013.105/44 20/03/2013 C7 35 k 1.510

127 21032013.105/45 20/03/2013 D3 35 k 1.506

552 21032013.105/46 20/03/2013 D3 35 k 1.458

419 B 21032013.105/47 20/03/2013 D3 35 k 1.561

162 B 21032013.105/48 20/03/2013 D3 35 k 1.574

81 21032013.105/49 20/03/2013 D8 35 k 1.515

208 B 21032013.105/50 20/03/2013 D8 35 k 1.525

243 B 21032013.105/51 20/03/2013 D8 35 k 1.558

648 B 21032013.105/52 20/03/2013 D8 35 k 1.554



Praktijkonderzoek maatregelen tegen bodemverdichting 

 303 

 

Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone of 

plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Schijnbare 

dichtheid

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (kg/dm³)

415 B 21032013.105/53 20/03/2013 D10 32-37 k 1.519

349 B 21032013.105/54 20/03/2013 D10 32-37 k 1.506

553 21032013.105/55 20/03/2013 D10 32-37 k 1.551

715 B 21032013.105/56 20/03/2013 D10 32-37 k 1.562

482 21032013.105/57 20/03/2013 D9 32-37 k 1.642

435 B 21032013.105/58 20/03/2013 D9 32-37 k 1.599

568 21032013.105/59 20/03/2013 D9 32-37 k 1.566

215 B 21032013.105/60 20/03/2013 D9 32-37 k 1.599

136 21032013.105/61 20/03/2013 C9 32-37 k 1.505

19 21032013.105/62 20/03/2013 C9 32-37 k 1.598

537 21032013.105/63 20/03/2013 C9 32-37 k 1.489

692 B 21032013.105/64 20/03/2013 C4 32-37 k 1.434

302b zonder 22/11/2013 A5 32-37 k 1.367 x

31 zonder 22/11/2013 A6 32-37 k 1.556 x

444 zonder 22/11/2013 A6 32-37 k 1.337 x

600 zonder 22/11/2013 B2 32-37 k 1.306 x

715 zonder 22/11/2013 B2 32-37 k 1.542 x

233b zonder 22/11/2013 B3 32-37 k 1.479 x

633b zonder 22/11/2013 B4 32-37 k 1.537 x

604b zonder 22/11/2013 B4 32-37 k 1.438 x

445 zonder 22/11/2013 B5 32-37 k 1.481 x

609 zonder 22/11/2013 B5 32-37 k 1.236 x

305b zonder 22/11/2013 B6 32-37 k 1.533 x

474b zonder 22/11/2013 B6 32-37 k 1.381 x

627 zonder 22/11/2013 B7 32-37 k 1.505 x

22a zonder 22/11/2013 B8 32-37 k 1.547 x

304 zonder 22/11/2013 C5 32-37 k 1.300 x

196b zonder 22/11/2013 C5 32-37 k 1.340 x

293 zonder 22/11/2013 D1 32-37 k 1.381 x

702b zonder 22/11/2013 D1 32-37 k 1.402 x

21 zonder 22/11/2013 D2 32-37 k 1.463 x

3 zonder 22/11/2013 D4 32-37 k 1.388 x

526a zonder 22/11/2013 D4 32-37 k 1.538 x

668 zonder 22/11/2013 D5 32-37 k 1.353 x

48 zonder 22/11/2013 D6 32-37 k 1.539 x

232b zonder 22/11/2013 D6 32-37 k 1.433 x

5 zonder 27/11/2013 A6 15-20 k 1.218 x

107 zonder 27/11/2013 A6 15-20 k 1.246 x

109 zonder 27/11/2013 A6 15-20 k 1.112 x

591 zonder 27/11/2013 A6 15-20 k 1.124 x

171 zonder 27/11/2013 A6 32-37 k 1.397 x

551 zonder 27/11/2013 A6 32-37 k 1.414 x

B496 zonder 27/11/2013 A6 32-37 k 1.326 x

615 zonder 27/11/2013 A6 32-37 k 1.339 x

248 zonder 27/11/2013 B3 15-20 k 1.245 x

B356 zonder 27/11/2013 B3 15-20 k 1.284 x

482 zonder 27/11/2013 B3 15-20 k 1.311 x

B497 zonder 27/11/2013 B3 15-20 k 1.354 x
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Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone of 

plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Schijnbare 

dichtheid

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (kg/dm³)

B500 zonder 27/11/2013 B3 32-37 k 1.432 x

516 zonder 27/11/2013 B3 32-37 k 1.403 x

B670 zonder 27/11/2013 B3 32-37 k 1.405 x

21/24 zonder 27/11/2013 B3 32-37 k 1.365 x

2 zonder 27/11/2013 C6 15-20 k 1.269 x

47 zonder 27/11/2013 C6 15-20 k 1.187 x

B245 zonder 27/11/2013 C6 15-20 k 1.248 x

B613 zonder 27/11/2013 C6 15-20 k 1.389 x

29 zonder 27/11/2013 C6 32-37 k 1.405 x

134 zonder 27/11/2013 C6 32-37 k 1.515 x

103 zonder 27/11/2013 C6 32-37 k 1.461 x

B188 zonder 27/11/2013 C6 32-37 k 1.384 x

61 zonder 27/11/2013 D3 15-20 k 1.303 x

B401 zonder 27/11/2013 D3 15-20 k 1.468 x

B395 zonder 27/11/2013 D3 15-20 k 1.220 x

25 zonder 27/11/2013 D3 15-20 k 1.308 x

1 zonder 27/11/2013 D3 32-37 k 1.542 x

50 zonder 27/11/2013 D3 32-37 k 1.490 x

L48 zonder 27/11/2013 D3 32-37 k 1.502 x

522 zonder 27/11/2013 D3 32-37 k 1.478 x

x:  Bepaling in het kader van de bepaling van de vochtretentiekarakteristiek
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Proefveld te Laakdal: Bepalingen vochtretentiekarakteristieken 
 

 

Identificatie stalen droog retentiekarakteristieken

plot diepte staal vol. gew.

nr. pF 0 pF 1.8 pF 2,5 pF3,3 pF 4,2

(cm) (kg/dm³) (m³/m³) (m³/m³) (m³/m³) (m³/m³) (m³/m³)

B1 35 B177 1.367 0.461 0.434 0.328 0.169 0.101

B1 35 B444 1.371 0.454 0.438 0.323 0.169 0.101

B1 35 B601 1.376 0.449 0.438 0.334 0.170 0.101

B1 35 B679 1.371 0.465 0.426 0.325 0.169 0.101

gemiddelde 1.371 0.457 0.434 0.328 0.169 0.101

A4 35 122 1.465 0.438 0.410 0.296 0.109 0.070

A4 35 B382 1.446 0.421 0.402 0.274 0.107 0.069

A4 35 B486 1.565 0.381 0.369 0.283 0.116 0.075

A4 35 K7 1.479 0.389 0.369 0.262 0.110 0.071

gemiddelde 1.489 0.407 0.388 0.278 0.110 0.071

D6 35 584 1.542 0.392 0.368 0.253 0.094 0.061

D6 35 B261 1.557 0.393 0.365 0.239 0.095 0.061

D6 35 B317 1.553 0.386 0.352 0.229 0.094 0.061

D6 35 B511 1.527 0.403 0.361 0.238 0.093 0.060

gemiddelde 1.545 0.393 0.362 0.240 0.094 0.061

C10 35 69 1.462 0.418 0.382 0.243 0.105 0.056

C10 35 126 1.482 0.399 0.376 0.231 0.107 0.056

C10 35 A 6 1.592 0.377 0.356 0.240 0.115 0.061

C10 35 B356 1.493 0.426 0.402 0.257 0.108 0.057

gemiddelde 1.507 0.405 0.379 0.243 0.109 0.057

A4 15 415 1.328 0.477 0.448 0.294 0.099 0.062

A4 15 B484 1.403 0.457 0.421 0.282 0.104 0.066

A4 15 B500 1.414 0.442 0.415 0.241 0.105 0.066

D6 15 259 1.371 0.438 0.425 0.267 0.090 0.056

D6 15 604 1.400 0.435 0.398 0.230 0.092 0.057

gemiddelde 1.383 0.450 0.421 0.263 0.098 0.061
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 Factorwaarden in de van Genuchten-benadering: 

 

wcs     (m³/m³) 0.46 

wcr    (m³/m³) 0.10 

alpha  - 0.0019 

n - 1.3 
 

 

wcs     (m³/m³) 0.41 

wcr    (m³/m³) 0.07 

alpha  - 0.0022 

n - 1.4 
 

 

wcs     (m³/m³) 0.39 

wcr    (m³/m³) 0.06 

alpha  - 0.0027 

n - 1.3 
 

 

wcs     (m³/m³) 0.41 

wcr    (m³/m³) 0.06 

alpha  - 0.0026 

n - 1.4 
 

 

wcs     (m³/m³) 0.45 

wcr    (m³/m³) 0.06 

alpha  - 0.0026 

n - 1.4 
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Proefveld te Laakdal: Bepalingen bodemvochtgehalte 
 

 

Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone of 

plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Vochtgehalte 

op de DS 

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (%, grav.)

11070102 A3778601 20/06/2011 A1 15 k 24.4

11070103 A3778602 20/06/2011 A1 35 k 23.1

11070104 A3778603 20/06/2011 A1 15 k 24.3

11070105 A3778604 20/06/2011 A1 35 k 22.7

11070106 A3778605 20/06/2011 A1 15 k 32.2

11070107 A3778606 20/06/2011 A1 35 k 23.7

11070108 A3778607 20/06/2011 A3 15 k 21.1

11070109 A3778608 20/06/2011 A3 35 k 20.5

11070110 A3778609 20/06/2011 A3 15 k 23.0

11070111 A3778610 20/06/2011 A3 35 k 20.3

11070112 A3778611 20/06/2011 A3 15 k 20.3

11070113 A3778612 20/06/2011 A3 35 k 19.4

11070114 A3778613 20/06/2011 B5 15 k 26.5

11070115 A3778614 20/06/2011 B5 35 k 26.1

11070116 A3778615 20/06/2011 B5 15 k 24.3

11070117 A3778616 20/06/2011 B5 35 k 24.5

11070118 A3778617 20/06/2011 B5 15 k 25.0

11070119 A3778618 20/06/2011 B5 35 k 26.3

11070120 A3778619 20/06/2011 B7 15 k 25.6

11070121 A3778620 20/06/2011 B7 35 k 22.8

11070122 A3778621 20/06/2011 B7 15 k 19.0

11070123 A3778622 20/06/2011 B7 35 k 18.7

11070124 A3778623 20/06/2011 B7 15 k 17.9

11070125 A3778624 20/06/2011 B7 35 k 16.3

11070126 A3778625 20/06/2011 C1 15 k 20.2

11070127 A3778626 20/06/2011 C1 35 k 18.0

11070128 A3778627 20/06/2011 C1 15 k 18.2

11070129 A3778628 20/06/2011 C1 35 k 18.3

11070130 A3778629 20/06/2011 C1 15 k 20.1

11070131 A3778630 20/06/2011 C1 35 k 16.0

11070132 A3778631 20/06/2011 C3 15 k 18.0

11070133 A3778632 20/06/2011 C3 35 k 16.1

11070134 A3778633 20/06/2011 C3 15 k 18.4

11070135 A3778634 20/06/2011 C3 35 k 17.1

11070136 A3778635 20/06/2011 C3 15 k 20.8

11070137 A3778636 20/06/2011 C3 35 k 16.1

11070138 A3778637 20/06/2011 C10 15 k 19.1

11070139 A3778638 20/06/2011 C10 35 k 15.1

11070140 A3778639 20/06/2011 C10 15 k 19.0

11070141 A3778640 20/06/2011 C10 35 k 17.8

11070142 A3778641 20/06/2011 C10 15 k 17.6

11070143 A3778642 20/06/2011 C10 35 k 16.8

11070144 A3778643 20/06/2011 D5 15 k 23.3

11070145 A3778644 20/06/2011 D5 35 k 15.7

11070146 A3778645 20/06/2011 D5 15 k 17.3

11070147 A3778646 20/06/2011 D5 35 k 18.0

11070148 A3778647 20/06/2011 D5 15 k 19.1

11070149 A3778648 20/06/2011 D5 35 k 17.2
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Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone of 

plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Vochtgehalte 

op de DS 

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (%, grav.)

11070150 A3778649 20/06/2011 D7 15 k 17.0

11070151 A3778650 20/06/2011 D7 35 k 18.1

11070152 A3778651 20/06/2011 D7 15 k 17.6

11070153 A3778652 20/06/2011 D7 35 k 17.7

11070154 A3778653 20/06/2011 D7 15 k 23.6

11070155 A3778654 20/06/2011 D7 35 k 15.4

11070156 A3778655 20/06/2011 D9 15 k 17.5

11070157 A3778656 20/06/2011 D9 35 k 16.2

11070158 A3778657 20/06/2011 D9 15 k 17.0

11070159 A3778658 20/06/2011 D9 35 k 16.7

11070160 A3778659 20/06/2011 D9 15 k 21.3

11070161 A3778660 20/06/2011 D9 35 k 16.3

11070047 A3815001 20/10/2011 A1-A2 0-30 m 27.1

11070048 A3815002 20/10/2011 A1-A2 30-50 m 21.7

11070049 A3815003 20/10/2011 B1-B2 0-30 m 27.1

11070050 A3815004 20/10/2011 B1-B2 30-50 m 22.4

11070051 A3815005 20/10/2011 C3-C4 0-30 m 19.9

11070052 A3815006 20/10/2011 C3-C4 30-50 m 19.0

11070053 A3815007 20/10/2011 D3-D4 0-30 m 20.8

11070054 A3815008 20/10/2011 D3-D4 30-50 m 17.2

11092721 A3874601 3/05/2012 proefvlak 0-30 m 21.4

11092722 A3874602 3/05/2012 proefvlak 30-50 m 19.0

11076217 A0040347 23/10/2012 proefvlak 0-30 m 22.0

11076218 A0040348 23/10/2012 proefvlak 30-50 m 20.1

627 B 15032013.105/8 15/03/2013 A4 15 k 16.3

L 7 15032013.105/10 15/03/2013 B1 15 k 24.7

469 15032013.105/6 15/03/2013 B1 15 k 26.2

206 B 15032013.105/7 15/03/2013 B1 15 k 25.5

51 15032013.105/9 15/03/2013 B1 15 k 22.8

534 15032013.105/1 15/03/2013 C10 15 k 27.9

697 B 15032013.105/11 15/03/2013 C10 15 k 25.0

186 B 15032013.105/2 15/03/2013 C10 15 k 26.3

492 B 15032013.105/3 15/03/2013 C10 15 k 27.4

22 A 15032013.105/4 15/03/2013 D6 15 k 18.7

1000 15032013.105/5 15/03/2013 D6 15 k 17.4

GTO12142114 A0043706 19/03/2013 Blok A 0-30 m 30.3

GTO12142115 A0043707 19/03/2013 Blok A 30-50 m 27.1

GTO12142116 A0043708 19/03/2013 Blok B 0-30 m 33.4

GTO12142117 A0043709 19/03/2013 Blok B 30-50 m 23.5

GTO12142118 A0043710 19/03/2013 Blok C 0-30 m 35.8

GTO12142119 A0043711 19/03/2013 Blok C 30-50 m 24.8

GTO12142120 A0043712 19/03/2013 Blok D 0-30 m 31.6

GTO12142121 A0043713 19/03/2013 Blok D 30-50 m 24.1

391 21032013.105/1 20/03/2013 A2 35 k 28.5

53 21032013.105/2 20/03/2013 A2 35 k 24.8

300 B 21032013.105/3 20/03/2013 A2 35 k 26.2

231 21032013.105/5 20/03/2013 A2 35 k 26.6

C5 21032013.105/11 20/03/2013 A5 35 k 26.1
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Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone of 

plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Vochtgehalte 

op de DS 

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (%, grav.)

668 B 21032013.105/7 20/03/2013 A5 35 k 26.8

365 B 21032013.105/8 20/03/2013 A5 35 k 22.7

293 21032013.105/9 20/03/2013 A5 35 k 26.3

106 21032013.105/17 20/03/2013 A7 35 k 22.3

533 21032013.105/18 20/03/2013 A7 35 k 21.8

196 B 21032013.105/19 20/03/2013 A7 35 k 23.4

410 B 21032013.105/28 20/03/2013 A7 35 k 23.3

80 21032013.105/21 20/03/2013 B3 35 k 23.8

689 B 21032013.105/22 20/03/2013 B3 35 k 23.7

290 21032013.105/23 20/03/2013 B3 35 k 22.2

527 21032013.105/24 20/03/2013 B3 35 k 26.2

1 RECHT 21032013.105/10 20/03/2013 B6 35 k 27.9

295 B 21032013.105/12 20/03/2013 B6 35 k 27.1

408 21032013.105/13 20/03/2013 B6 35 k 27.4

635 B 21032013.105/6 20/03/2013 B6 35 k 26.9

407 B 21032013.105/20 20/03/2013 B8 35 k 19.0

688 B 21032013.105/30 20/03/2013 B8 35 k 20.2

269 B 21032013.105/31 20/03/2013 B8 35 k 23.7

507 B 21032013.105/32 20/03/2013 B8 35 k 19.2

233 B 21032013.105/33 20/03/2013 C2 35 k 22.8

168 B 21032013.105/34 20/03/2013 C2 35 k 23.2

317 21032013.105/35 20/03/2013 C2 35 k 24.4

333 21032013.105/36 20/03/2013 C2 35 k 24.3

1 SCHUIN 21032013.105/14 20/03/2013 C4 35 k 22.8

374 B 21032013.105/15 20/03/2013 C4 35 k 23.6

236 B 21032013.105/16 20/03/2013 C4 35 k 22.7

692 B 21032013.105/64 20/03/2013 C4 35 k 25.1

224 B 21032013.105/25 20/03/2013 C5 35 k 22.0

147 21032013.105/37 20/03/2013 C5 35 k 19.3

695 B 21032013.105/38 20/03/2013 C5 35 k 22.7

331 B 21032013.105/39 20/03/2013 C5 35 k 19.6

17 21032013.105/41 20/03/2013 C7 35 k 22.4

448 B 21032013.105/42 20/03/2013 C7 35 k 23.6

330 B 21032013.105/43 20/03/2013 C7 35 k 24.0

710 B 21032013.105/44 20/03/2013 C7 35 k 23.1

252 B 21032013.105/4 20/03/2013 C9 35 k 24.6

136 21032013.105/61 20/03/2013 C9 35 k 25.6

19 21032013.105/62 20/03/2013 C9 35 k 22.4

537 21032013.105/63 20/03/2013 C9 35 k 26.2

469 B 21032013.105/26 20/03/2013 D1 35 k 21.7

446 B 21032013.105/27 20/03/2013 D1 35 k 21.5

325 B 21032013.105/29 20/03/2013 D1 35 k 22.2

601 21032013.105/40 20/03/2013 D1 35 k 20.9

415 B 21032013.105/53 20/03/2013 D10 35 k 24.1

349 B 21032013.105/54 20/03/2013 D10 35 k 24.3

553 21032013.105/55 20/03/2013 D10 35 k 22.4

715 B 21032013.105/56 20/03/2013 D10 35 k 22.6

127 21032013.105/45 20/03/2013 D3 35 k 24.4



Praktijkonderzoek maatregelen tegen bodemverdichting 

 310 

 
 

Staalid. Labo.nr. (BDB) Staalname-

datum

Zone of 

plot

Bemonsterde 

diepte

Bemonsterings-

methode:

Vochtgehalte 

op de DS 

(cm-mv)

Kopecky=k; 

mengstaal=m (%, grav.)

552 21032013.105/46 20/03/2013 D3 35 k 25.8

419 B 21032013.105/47 20/03/2013 D3 35 k 24.0

162 B 21032013.105/48 20/03/2013 D3 35 k 22.2

81 21032013.105/49 20/03/2013 D8 35 k 23.8

208 B 21032013.105/50 20/03/2013 D8 35 k 23.4

243 B 21032013.105/51 20/03/2013 D8 35 k 22.4

648 B 21032013.105/52 20/03/2013 D8 35 k 21.9

482 21032013.105/57 20/03/2013 D9 35 k 20.5

435 B 21032013.105/58 20/03/2013 D9 35 k 22.8

568 21032013.105/59 20/03/2013 D9 35 k 23.0

215 B 21032013.105/60 20/03/2013 D9 35 k 22.0

A0045075 A0045075 30/04/2013 ploegdeel 0-30 m 23.7

A0045183 A0045183 30/04/2013 ploegdeel 30-50 m 20.4

11076261 A0048809 24/10/2013 mengstaal 0-30 m 22.9

11076262 A0048810 24/10/2013 mengstaal 30-50 m 20.1

TP13228753 A0049013 5/02/2014 mengstaal 0-30 m 31.1

TP13228754 A0049014 5/02/2014 mengstaal 30-50 m 23.2
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Penetrografie (n=720), proef te Laakdal, winter 2013 (11/03/2013):  
 
Gemiddelde meetwaarde en st.afw. per experimentele plot. Met aanduiding van de behandelingen. 
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Penetrografie (n=720), proef te Laakdal, winter 2014 (5/02/2014):  
 
Gemiddelde meetwaarde en st.afw. per experimentele plot. Met aanduiding van de behandelingen. 

 

 
 
 

Diepwoeling

NKG Ploegen Ploegen NKG
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Proef te Laakdal. Proefoogst Hakselmaïs, 16 okt. 2012. Opbrengstbepalingen en analyses. 
 

 
 
 
  

4 m X 4rijen op 75 cm of 12 m² Resultaten

PLOT Stengel Kolf Stengel Kolf Stengel Kolf Totaal Kolf/Totaal Totaal versgewicht

versgewicht versgewicht versgewicht DS-geh. DS-geh. DS DS DS

kg, netto kg, bruto kg, netto % % kg/ha kg/ha kg/ha DS/DS kg/ha

A2 35.22 23.68 23.36 19.4 54.8 5694 10668 16362 0.65 48817

A4 35.82 23.50 23.18 20.9 55.4 6239 10701 16940 0.63 49167

A5 25.72 19.94 19.62 16.9 50.4 3622 8240 11863 0.69 37783

A7 37.66 24.38 24.06 20.3 55.7 6371 11168 17539 0.64 51433

B1 26.40 20.66 20.34 18.5 52.2 4070 8848 12918 0.68 38950

B3 30.42 24.06 23.74 20.0 57.9 5070 11455 16525 0.69 45133

B6 28.78 22.14 21.82 20.2 53.1 4845 9655 14500 0.67 42167

B8 36.36 23.80 23.48 21.4 56.4 6484 11036 17520 0.63 49867

C2 32.76 22.74 22.42 23.0 57.2 6279 10687 16966 0.63 45983

C4 34.00 24.90 24.58 21.8 57.4 6177 11757 17934 0.66 48817

C5 38.84 25.56 25.24 21.1 56.5 6829 11884 18713 0.64 53400

C7 30.10 21.76 21.44 21.6 56.5 5418 10095 15513 0.65 42950

D1 36.28 24.32 24.00 22.3 58.7 6742 11740 18482 0.64 50233

D3 34.52 23.82 23.50 21.5 55.3 6185 10830 17014 0.64 48350

D6 29.08 22.44 22.12 21.4 55.5 5186 10231 15416 0.66 42667

D8 30.02 22.98 22.66 21.7 56.3 5429 10631 16060 0.66 43900

C9 29.12 22.24 21.92 22.0 57 5339 10412 15751 0.66 42533

C10 36.62 24.46 24.14 22.9 56.8 6988 11426 18415 0.62 50633

D9 26.04 21.20 20.88 20.5 56.1 4449 9761 14210 0.69 39100

D10 27.22 21.70 21.38 23.0 57.3 5217 10209 15426 0.66 40500
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Proef te Laakdal. Proefoogst Hakselmaïs, 17 okt. 2013. Opbrengstbepalingen en analyses. 
 

 

2m x 4 rijen op 75 cm 6 m² Resultaten

Plot Stengel Kolf Stengel Kolf Stengel Kolf Totaal Kolf/Totaal Totaal

versgewicht versgewicht versgewicht DS-geh. DS-geh. DS DS DS DS/DS versgewicht

kg, netto kg, bruto kg, netto % % kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha

A1 35.96 17.91 17.71 16.90 52.78 10129 15579 25708 0.606 89450

A2 34.75 17.10 16.90 16.84 52.63 9753 14824 24577 0.603 86083

A3 35.84 16.41 16.21 18.36 52.23 10967 14111 25078 0.563 86750

A4 31.17 16.79 16.59 17.24 50.81 8956 14049 23005 0.611 79600

A5 28.28 15.71 15.51 17.87 53.13 8423 13734 22157 0.620 72983

A6 33.14 17.06 16.86 16.27 51.73 8986 14536 23523 0.618 83333

A7 31.81 18.01 17.81 17.76 51.48 9416 15281 24697 0.619 82700

A8 31.81 16.90 16.70 17.17 53.33 9103 14844 23946 0.620 80850

B1 24.16 14.42 14.22 17.79 51.12 7163 12115 19279 0.628 63967

B2 31.21 15.67 15.47 15.94 50.97 8291 13142 21433 0.613 77800

B3 33.19 19.91 19.71 16.51 51.51 9133 16921 26054 0.649 88167

B4 31.47 17.66 17.46 17.28 54.28 9063 15795 24859 0.635 81550

B5 33.85 14.98 14.78 17.00 51.74 9591 12745 22336 0.571 81050

B6 33.84 18.02 17.82 16.25 50.17 9165 14900 24065 0.619 86100

B7 32.20 18.16 17.96 16.39 49.97 8796 14958 23754 0.630 83600

B8 32.71 16.05 15.85 18.93 53.62 10320 14165 24485 0.579 80933

C1 34.58 19.51 19.31 17.72 48.97 10213 15760 25973 0.607 89817

C10 32.16 18.46 18.06 16.45 50.46 8817 15188 24006 0.633 83700

C2 30.20 16.86 16.46 17.71 52.14 8914 14304 23218 0.616 77767

C3 34.98 18.06 17.66 18.14 53.01 10576 15603 26178 0.596 87733

C4 34.31 18.40 18.00 17.59 52.50 10059 15750 25809 0.610 87183

C5 35.44 18.05 17.85 21.03 54.65 12422 16258 28680 0.567 88817

C6 33.80 18.78 18.38 15.88 51.20 8946 15684 24630 0.637 86967

C7 26.68 17.68 17.28 17.63 52.52 7839 15126 22965 0.659 73267

C8 29.40 18.07 17.67 17.28 51.90 8467 15285 23752 0.644 78450

C9 34.47 18.30 17.90 16.87 52.44 9692 15645 25336 0.617 87283

D1 30.98 18.81 18.61 18.01 50.39 9299 15629 24928 0.627 82650

D10 25.71 16.76 16.36 18.65 52.28 7992 14255 22247 0.641 70117

D2 31.13 17.34 16.94 16.94 51.57 8789 14560 23349 0.624 80117

D3 29.88 16.91 16.51 16.89 52.08 8411 14331 22742 0.630 77317

D4 28.96 16.94 16.54 18.62 53.34 8987 14704 23691 0.621 75833

D5 29.98 18.15 17.75 18.39 52.70 9189 15590 24779 0.629 79550

D6 29.93 18.83 18.43 16.48 49.65 8221 15251 23472 0.650 80600

D7 27.72 17.26 16.86 17.57 51.75 8117 14542 22659 0.642 74300

D8 29.19 18.01 17.61 18.53 54.21 9015 15911 24925 0.638 78000

D9 30.64 18.54 18.14 17.69 51.20 9034 15479 24513 0.631 81300


