
omgevingvlaanderen.be 

 

Bodemverdichting en slemp in Vlaanderen 
 

Eindrapport 



omgevingvlaanderen.be 

 
 
Bodemverdichting en slemp in Vlaanderen 
Het databestand met bodemfysische en -hydraulische eigenschappen is uitgebreid met de data 
van 3 bodemhorizonten op 13 percelen. Om het effect van extreme bodemverdichting te kunnen 
verkennen werden met multiple lineaire regressie pedotransferfuncties opgesteld. Met de 
pedotransferfuncties zijn berekeningen uitgevoerd die zijn getoetst met metingen op 4 percelen.  
Het transportmodel SWAP uitgebreid met een concept voor dynamisch simuleren van ploegen en 
verslemping. Vooralsnog lijkt consolidatie een beperkt tijdelijk effect te hebben, lijkt het effect van 
een slempkorst te verwaarlozen, en kan verdichting van de bouwvoor tot plasvorming en 
oppervlakkige afstroming leiden.  
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MANAGEMENTSAMENVATTING 
 
Bodemfysische database 
Aanvullend aan de 26 locaties uit de studie van Van der Bolt et al. (2016), werden in de 
masterproefstudie van Martin Vivanco (2017) vier percelen bemeten en in de voorliggende studie 
werden nog eens 13 percelen toegevoegd. Dit bracht het totaal aan bemeten percelen op 43 waar 
op drie diepten (bovengrond, verdichte ondergrond inclusief ploegzool en diepere ondergrond) 
stalen zijn genomen. Er werd ernaar gestreefd om alle meetlocaties gelijkmatig over de zes meest 
voorkomende hoofdtextuurklassen te spreiden, maar de werkelijke textuurklasse kwam in vele 
gevallen niet overeen met de vooropgestelde. In de bovengrond kwam de gemeten textuurklasse 
slechts in 35% van de gevallen overeen met deze van de bodemkaart. Een aanzienlijk deel van de 
stalen bleek tot de textuurklasse zandleem (L) te behoren, terwijl zware klei (U) werd niet 
aangetroffen. De dataset heeft een brede spreiding aan vooral leem- en zandgehaltes. 
 
Om de eigenschappen van de slempkorsten te karakteriseren, werd in het veld de schuifspanning 
gemeten en werden er monsters gestoken om in het laboratorium de bulkdensiteit BD, de 
verzadigde hydraulische geleidbaarheid Ks, de waterretentiecurve θ(h) en de doorlatendheidscurve 
K(h) van de korst te kunnen bepalen.  

- de gemeten schuifspanning was het laagst op de zandige bodems en verhoogde naarmate het 
leemgehalte toenam. Dit volgt ook uit het matig verband tussen leemgehalte en schuifspanning op 
basis van een beperkte dataset. Deze bevindingen lijken het breed gedeelde beeld te bevestigen 
dat lemige bodems gevoeliger zijn voor verslemping dan zandige bodems.  

- Veel stalen bleken na luchtdroging niet bruikbaar voor verdere analyse van de hydraulische 
bodemeigenschappen van de slempkorst, dit door het ontstaan van barsten en scheuren. Of de 
gemeten schuifspanning dus als een indicator kan worden ingezet voor het beoordelen van de 
mate van verslemping kan wegens het misgaan van de metingen van de hydraulische 
bodemeigenschappen van de slempkorsten voorlopig niet worden onderzocht. Alternatieve 
methoden om de eigenschappen van de slempkorst te meten worden momenteel door de 
Universiteit Gent bestudeerd. 

 
Op het veld werd over het volledige profiel de indringingsweerstand Iw gemeten. Daarnaast werd 
ook een visuele beoordeling van de bodemstructuurkwaliteit uitgevoerd op een spadesteek of 
profielwand. In het laboratorium werden, naast de textuurfracties en het organische stofgehalte 
ook BD, Ks, θ(h), K(h), de luchtcapaciteit Lc en de macroporositeit MacP van de onderscheiden 
bodemlagen bepaald. Ook werden ringmonsters visueel beoordeeld. 
 
Met behulp van drempelwaarden voor de indicatoren werden de bemonsterde percelen 
beoordeeld:  

- Midden: Op alle percelen was minstens één indicator overschreden wat op verdichting kan wijzen. 
De kritische waarde van 3 MPa voor de indringingsweerstand Iw bleek op elk perceel te zijn 
bereikt of overschreden in de verdichte ondergrond, met uitzondering van de twee percelen met 
zware klei en één van de percelen met lemig zand. In de diepere ondergrond was Iw gunstiger, 
maar toch op bijna de helft van de percelen hoger dan de kritische waarde. De textuurafhankelijke 
kritische waarde voor bulkdichtheid BD, een directe maat voor bodemverdichting, werd slechts in 
een beperkt aantal percelen overschreden, zowel in de verdichte als diepere ondergrond. De 
visuele beoordeling van de verdichte ondergrond op ringmonsters en in profielputten duidden 
eveneens in beperkte mate op verdichte omstandigheden die op korte-termijn remediëring 
verantwoorden 

- Kopakker: Op alle percelen was minstens één indicator overschreden die op verdichting kan 
wijzen. De kritische waarde van 3 MPa voor de indringingsweerstand bleek nu op elk perceel te 
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zijn bereikt of overschreden in de verdichte ondergrond. In de diepere ondergrond was de 
indringingsweerstand net zoals op de middendelen gunstiger, maar toch op ruim de helft van de 
percelen hoger dan de kritische waarde. 

 
Werden op basis van de Sq-scores (coreVESS-metingen) de bodemstalen opgedeeld in ‘goede’ en 
‘slechte’ bodemstructuurkwaliteit, dan waren de overeenkomende bodemkwaliteitsindicatoren 
significant (p<0,05) verschillend van elkaar. Bodems van ‘goede’ structuur vertoonden globaal een 
lagere indringingsweerstand, een lagere bulkdichtheid, een hogere doorlatendheid, een hogere 
luchtcapaciteit en een hogere macroporositeit. Textuur en organisch koolstofgehalte vertoonden 
geen significante verschillen tussen beide structuurkwaliteitsklassen. 
 
Globaal gezien was, zoals kon worden verwacht, de situatie ter hoogte van de kopakkers minder 
gunstig in vergelijking met de middendelen. Opvallend zijn de vrij gunstige waarden voor de 
verzadigde doorlatendheid. De geometrische gemiddelden (doorgaans zes herhalingen per diepte) 
waren zelden lager dan de kritische waarde. 
 
Pedotransferfuncties 
Om het effect van extreme bodemverdichting te kunnen verkennen werden met multiple lineaire 
regressie pedotransferfuncties opgesteld.  
 

- Er werd een significante relatie gevonden om op basis van de indringingsweerstand en 
bodemkenmerken de bulkdichtheid te voorspellen. Perceel specifieke relaties op basis van alleen 
de indringingsweerstand (de bodem wordt impliciet meegenomen) bleken beter presterende 
regressierelaties op te leveren.  

- Voor geselecteerde punten van de vochtretentiecurve zijn punt-regressierelaties afgeleid met als 
verklarende variabelen de gehaltes OC, zand, en klei, de BD en de diepteklasse. De 
indringingsweerstand heeft geen toegevoegde waarde omdat deze sterk gecorreleerd is aan de 
bulkdichtheid. De visueel beoordeelde bodemkwaliteitsindicator werd ook niet geselecteerd. De 
verkregen relaties hebben een grote voorspellende waarde, meer dan in andere studies 
gerapporteerd.  

- Op dezelfde wijze zijn punt-regressierelaties afgeleid voor de doorlatendheidskarakteristiek tot 
pF3. Het voorspellend vermogen is zoals verwacht lager dan voor de retentiecurve. De resultaten 
zijn eveneens duidelijk beter dan gerapporteerd in andere studies.  

 
De pedotransferfuncties zijn in staat het effect van verdichting op de retentie- en 
doorlatendheidscurve realistisch te voorspellen binnen het traject van verzadiging tot pF3. Door 
verdichting neemt het vochtgehalte af in het natte traject en neemt toe in het droge traject.   
 
Referentiepercelen 
Ten behoeve van de modelleringsstudie naar de effecten van bodemverdichting en –verslemping 
op de waterhuishouding werd op vier percelen het vochtgehalte, de grondwaterspiegeldiepte en 
de schijnspiegeldiepte bovenop de verdichte ondergrond continu gemeten. Per perceel werd 
zowel ter hoogte van een minder verdicht deel (‘midden’), als ter hoogte van de meer verdichte 
kopakker (‘kop’) gemeten. De in het voorjaar 2019 gemeten pieken in bodemvochtgehalten, 
schijnspiegels en grondwaterspiegels vallen samen en kunnen de doorgaans in deze periode 
waargenomen plassen verklaren. In het voorjaar werden op alle locaties  schijnspiegels gemeten. 
Op de locatie Vinkt kopakker werd de plasvorming met een time-lapse camera vastgelegd. Op alle 
dagen waarop plasvorming optrad, waren schijnspiegels aanwezig en was de bodem in de 
bouwvoor vrijwel verzadigd. Slechts één uitzondering hierop vormden plassen waargenomen in de 
gevormde wielsporen, maar zonder aanwezigheid van een schijnspiegel en een niet-verzadigde 
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bovengrond. De waarnemingen duidden er niet op dat verslemping effectief tot plasvorming 
leidde. 
 
Modelleren referentiepercelen.  
De perceelberekeningen in 2016 lieten zien dat het fysisch transportmodel SWAP goed in staat is 
het verloop in de tijd van het gemeten vochtgehalte op drie diepten te simuleren, zeker als in 
ogenschouw wordt genomen dat gedetailleerde kennis ontbrak over belangrijke invoer van het 
model.   
 
Ook in deze studie zijn voor de referentiepercelen met behulp van de lokaal gemeten bodemdata 
en pedotransferfuncties modellen opgezet om de veldomstandigheden te simuleren. De via 
perceel specifieke pedotransferfuncties met lokaal gemeten indringingsweerstanden bepaalde 
punten voor de retentie- en doorlatendheidscurve zijn gebruikt om Mualem-vanGenuchten 
relaties te fitten. Deze relaties zijn nodig om dichtheidsveranderingen tijdafhankelijk te kunnen 
simuleren.  
 
Het vervangen van de gemeten tabellen voor waterretentie en hydraulische geleidbaarheid door 
Mualem-VanGenuchten-relaties resulteert over het algemeen in relatief kleine, acceptabele 
verschillen in de hydraulische karakteristieken. Vaak resulteren de Mualem-VanGenuchten-relaties 
in een onderschatting van de doorlatendheden in het natte traject bij verzadiging. De 
pedotransferfuncties realiseren grotere doorlatendheden in het natte traject, gebruik van 
Mualem-vanGenuchten functies corrigeert dit deels. De voor deze studie gemeten verzadigde 
doorlatendheden voor het meest slempgevoelig veronderstelde perceel Vinkt dat is geselecteerd 
voor de berekeningen zijn veel groter dan in 2016 voor dit perceel gemeten.   
 
Vergelijken van de met SWAP berekende bodemvochtgehaltes op vier dieptes op de 4 
referentiepercelen met de metingen laten zien dat: 
 

- De orde grootte van de bodemvochtgehaltes op veel dieptes de metingen benadert. 
- In de zomer 2019 voor perceel Baaigem een sterke uitdroging i.e. een afname in 

bodemvochtgehalten wordt gemeten en gesimuleerd. 
- Deze sterke uitdroging voor Vinkt wordt gesimuleerd en meer geleidelijk afnemend wordt 

gemeten. 
- Op perceel Kruishoutem midden wordt een sterke uitdroging gemeten, maar niet gesimuleerd. 
- En voor Sint-Margriete wordt deze uitdroging gemeten en deels gesimuleerd.  
- In natte perioden de dynamiek in de metingen goed wordt gevolgd. 
- Het model is in staat het dynamisch gedrag van de het gemeten bodemvochtgehalte te volgen, 

zowel op kortere termijn (snelle reactie op neerslag) als op langere termijn (seizoen dynamiek). 
- Daarbij kunnen systematisch hogere of lagere vochtgehalten worden gesimuleerd dan gemeten. 
- Deze verschillen tussen gemeten en gesimuleerde vochtgehalten kunnen worden verklaard uit de 

verschillen tussen het vochtgehalte bij verzadiging op basis van metingen aan de bodemmonsters 
en het maximale in het perceel gemeten vochtgehalte bij verzadiging.  

- De (in perioden dat geen grondwaterspiegels zijn gemeten) opgelegde vaste onderrand de  
resultaten mede bepaalt. 

 
Wanneer de bodemfysische eigenschappen in tabelvorm worden opgelegd, blijkt in veel gevallen 
wel een snelle daling te zien. Dat impliceert dat het gebruik van de pedotransferfuncties en de 
Mualem-vanGenuchten functies (die nodig zijn om tijdafhankelijke karakteristieken te kunnen 
definiëren i.e. verslemping te simuleren) de rekenresultaten sterk sturen.  
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Het gebruik van de PTF’s met meenemen van de onzekerheid in de PTFs resulteert in een 
realistischer bandbreedte van hydraulische karakteristieken en daarmee van de gesimuleerde 
bodemvochtgehalten. Aanbevolen wordt om in gevoeligheids- en/of effectstudies de onzekerheid 
i.e. de spreiding rond de gemiddelde PTFs mee te nemen.  
 
Slemp 
Slemp, slempvorming of verslemping is het proces waarbij bodemaggregaten uiteenvallen in 
micro-aggregaten of afzonderlijke korrels. Aan maaiveld kan daardoor een papperige slemplaag 
ontstaan die na drogen een slempkorst vormt. Als de bouwvoor na ploegen in elkaar zakt dan heet 
dat consolidatie, interne slemp of structuurbederf. Ploegen resulteert in een grote overgang in 
bulkdichtheid boven de ploegzool. Het gehalte lutum, organische stof en kalk bepalen de 
slempgevoeligheid van bodems. Leem arm zand, klei en moerige gronden zijn gering 
slempgevoelig; zware zavel gering tot matig; siltige leem en lichte zavel matig; en sterk 
slempgevoelig zijn lichte zavel en zandige leem. Ook is verkend wat het effect van verdichting van 
de bouwvoor bij oogsten kan zijn op de plasvorming en de oppervlakkige afvoer in de winter.  
 
Omdat meten aan slemp lastig is gebleken, is op basis van literatuur een model ontwikkeld dat de 
tijds- en diepteafhankelijke bulkdichtheid van bodemlagen in afhankelijkheid van de neerslagsom 
beschrijft. Dit model beschrijft een systeem met een dunne slemkorst bovenop een bouwvoor met 
interne slemp. Op basis van de hiermee verkregen inzichten is het bodemfysisch transportmodel 
SWAP uitgebreid met een concept voor dynamisch simuleren van ploegen en verslemping. Met 
deze benadering kunnen ploegen en consolidatie, het ontstaan van een slempkorst en verdichting 
van de bouwvoor worden gesimuleerd.  
 
Effecten van slemp, consolidatie en verdichting 
Omdat de metingen aan de slempkorsten in het veld en in het laboratorium niet de gewenste 
resultaten hebben opgeleverd ontbreken ook voor deze studie de metingen waaruit de 
modelparameters kunnen worden afgeleid. Daarom is gerekend met de op basis van de literatuur 
afgeleide parameterwaarden. 
 
Op basis van de uitgevoerde rekenexercities wordt voorlopig geconcludeerd dat: 
• Consolidatie een beperkt, tijdelijk effect op de bodemvochtgehaltes heeft en nauwelijks tot geen 

effect heeft op het ontstaan van oppervlakkige afstroming.  
• Het effect van een dunne slempkorst, zoals nu gesimuleerd onder droge omstandigheden, is te 

verwaarlozen.  
• Verdichting van de bouwvoor in rijpaden door oogsten onder natte omstandigheden kan leiden 

tot plasvorming en oppervlakkige afstroming.  
 
Synthese 
De in SWAP ingebouwde mogelijkheid om met tijdafhankelijke retentie- en doorlatendheidscurven 
te rekenen maakt het mogelijk om de effecten te simuleren van: 

1. Ploegen en het daaropvolgende natuurlijke consolidatie 
2. Het ontstaan van een verdichte slempkorst aan maaiveld 
3. Verdichting van de bouwvoor door machines bij oogsten (rijsporen) 

Met het geïmplementeerde concept kunnen de effecten van bodem verbeterende maatregelen 
worden geëvalueerd hetgeen zeer relevant is voor de vermindering van piekafvoeren en de 
vermindering van droogte. Daarvoor is het nodig dat de veranderingen in hydraulische 
bodemeigenschappen in relatie tot veranderingen in de bulkdichtheid bekend zijn. 
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De op basis van pedotransferfuncties als functie van de bulkdichtheid afgeleide hydraulische 
bodemkarakteristieken hebben de potentie de parameters te leveren die nodig zijn om 
verslemping te simuleren.  
 
Vooralsnog lijkt het erop dat consolidatie een beperkt, tijdelijk effect op de bodemvochtgehaltes 
heeft en nauwelijks tot geen effect zal hebben op oppervlakkige afstroming. Het effect van een 
dunne slempkorst is, zoals nu gesimuleerd onder droge omstandigheden, te verwaarlozen. 
Verdichting van de bouwvoor in rijpaden door oogsten onder natte omstandigheden kan tot 
plasvorming en oppervlakkige afstroming in het winterhalfjaar leiden. Ook zijn op de 4 percelen 
schijnspiegels gemeten boven de verdichte ondergrond.  
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1 INLEIDING 

 
Uit onderzoeken blijkt dat zowel in Vlaanderen als in Nederland machinale bewerkingen van 
landbouwbodems geleid hebben tot bodemverdichting, ook tot onder de ploegdiepte. Deze 
bodemverdichting brengt echter een aantal risico’s met zich mee: 
 
1. Verdichte landbouwbodems kunnen ertoe leiden dat hevige neerslag niet snel doordringt in de 

bodem en daarbij leidt tot (meer) oppervlakkige afstroming en plasvorming. Om wateroverlast te 
voorkomen, is het belangrijk dat regenwater zo veel mogelijk infiltreert daar waar het valt. Als 
bodemverdichting infiltratie belemmert, nemen risico’s op overstroming toe, zeker gelet op het 
areaal van landbouwbodems. 

2. Bodemverdichting vergroot het risico op verminderde gewasopbrengsten. Enerzijds omdat tijdens 
de meer frequente waterstagnatie de aeratie van de wortelzone beperkt wordt. Anderzijds omdat 
door de verdichte ploegzool de bewortelingsdiepte afneemt en het gewas droogtegevoelig wordt. 
Dit laatste wordt bovendien versterkt door afname van de capillaire nalevering en zo de bouwvoor 
nog sneller uitdroogt in droge perioden. Indien bovendien ook nog de oogst onder (heel) natte 
omstandigheden moet gebeuren, draagt dit bij tot een verdere opbouw van de verdichting. 

3. Klimaatverandering zal leiden tot een toename van weersextremen; meer en vaker hevige 
neerslag en vaker zeer droge perioden. Een goede bodemstructuur is des te belangrijker om in de 
landbouw en het waterbeheer goed te kunnen anticiperen op klimaatverandering.  

 
Deze problematiek is recentelijk in Vlaanderen verkend in een 2-tal TWOL-studies. Een groot deel 
van het Vlaamse landbouwareaal is risicovol voor bodemverdichting, ook bij gebruik van standaard 
oogstmachines en onder normale vochtomstandigheden. Omdat er nauwelijks kwantitatieve 
gegevens bleken te zijn over de effecten van bodemverdichting op de vochthuishouding van de 
bodem, vormde dat aanleiding voor een volgend TWOL-onderzoek. Resultaten van deze TWOL-
studie “Kwantificering van de gevolgen van bodemverdichting op het watertransport door een 
bodem” (Van der Bolt et al. 2016) toonden aan dat verdichte bodems gevoeliger zijn voor 
oppervlakkige afstroming en vlugger uitdrogen dan niet-verdichte bodems. In het kader van 
klimaatadaptatie is het bijgevolg noodzakelijk om bodemverdichting te voorkomen om de effecten 
van verhoogde neerslag op afstroming en de effecten van droogteperiodes op gewasopbrengst te 
reduceren.  
 
Deze studie bracht echter ook diverse hiaten in het begroten van het watertransport doorheen 
een verdichte bodem aan het licht: 
 

- Er is nood aan een karakterisering van de ruimtelijke spreiding van bodemverdichting en hoe deze 
ruimtelijke variabiliteit mee in rekening gebracht kan worden bij het koppelen van eenvoudige 
identificatiemethoden voor bodemverdichting en bodemkenmerken die door bodemverdichting 
beïnvloed worden. 

- De effecten van verslemping op waterbeweging doorheen een bodemprofiel zijn niet of nauwelijks 
gekend, alhoewel aangenomen kan worden dat oppervlakkige verslemping zowel in verdichte als 
in niet-verdichte bodems een grote invloed op de waterbeweging kan uitoefenen. 

- Tenslotte bleek dat de bodemtextuur een grote invloed heeft op de variatie van de 
bodemeigenschappen. De gevoeligheid voor verdichting en verslemping worden immers ook 
bepaald door de textuur. Een uitbreiding van de kennis over en kwantitatieve gegevens van 
verdichting bij verschillende bodemtexturen is bijgevolg wenselijk. 

 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
pagina 12 van 155   

Daarom heeft het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, voor wie 
optreedt de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur, een opdracht 
uitgeschreven voor onderzoek om de gevolgen van bodemverdichting op het watertransport door 
een bodem te kwantificeren door aanvullende data te verzamelen en door ook het effect van 
slemp te kwantificeren.  
 

1.1 DOELSTELLING ONDERZOEK  

De doelstelling van het onderzoek was: “na te gaan wat de gevolgen zijn van bodemverdichting en 
verslemping op de hydraulische bodemeigenschappen van verschillende bodemtypes, teneinde 
het watertransport doorheen een verdichte bodem beter te kunnen voorspellen en ruimtelijk te 
kunnen verklaren en zo de invloed van bodemverdichting op enerzijds overstromingen en erosie 
en anderzijds watertekorten bij planten beter te kunnen begroten, ook in scenario’s met 
klimaatverandering”.  
 

1.2 WERKWIJZE 

De uitwerking is gebeurd in 3 fasen: 
 
1. Uitbreiden datasets met fysische bodemkenmerken.  

a. Selectie van te bemonsteren percelen en zones.  
b. Monstername en analyse. 
c. Veldmetingen voor referentiepercelen. 

2. Statistische analyse van bodemkenmerken en verfijnen van pedotransferfuncties.  
3. Modellering watertransport in verdichte bodems. 

a. beschrijven van het ontstaan en eigenschappen van slemkorsten 
b. simuleren van het ontstaan en eigenschappen van slempkorsten  
c. simuleren van het watertransport door de op de referentiepercelen bemeten 

bodemprofielen 
d. kwantificeren van de effecten van verdichting en verslemping 

 

1.3 AFBAKENING 

Deze studie bouwde verder op de TWOL-studie door Van der Bolt et al. (2016). Dit rapport 
beschrijft de aanvullende dataverzameling en analyses.  
 

1.4 ONDERZOEKSRESULTATEN 

- een aangevulde database met gemeten fysische en hydraulische bodemkenmerken  
- verfijnde pedotransferfuncties 
- een beschrijving van het ontstaan van slempkorsten en hoe die te simuleren 
- SWAP-modellen van de op referentiepercelen bemeten bodemprofielen 
- Kwantificering van de effecten van verdichting en verslemping voor de profielen op deze 

referentiepercelen 
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1.5 LEESWIJZER 

Dit rapport beschrijft de metingen (hoofdstuk 2), de statistische analyse en het verfijnen van de 
pedotransferfuncties (hoofdstuk 3), de referentiepercelen (hoofdstuk 4), de modellering van verdichte 
profielen voor de referentiepercelen (hoofdstuk 5), de modellering van slemp voor het 
referentieperceel Vinkt (hoofdstuk 6), en eindigt met de discussie en de conclusies (hoofdstuk 7).  
 
Aan het begin van het rapport werd ook een managementsamenvatting toegevoegd.  
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2 UITBREIDEN DATASET MET BODEMKENMERKEN 

Voor de modellering van de waterbeweging in de bodem zijn gedetailleerde gegevens van fysische 
en hydraulische bodemkenmerken gerelateerd aan bodemverdichting en verslemping nodig. In de 
TWOL-studie ‘Kwantificering van de gevolgen van bodemverdichting op het watertransport door 
een bodem’ (Van der Bolt et al. 2016) werden op 26 locaties in Vlaanderen metingen van fysische 
en hydraulische bodemkenmerken uitgevoerd. In onderhavige studie werd deze dataset aangevuld 
en uitgebreid om: 
 

1. De waterbeweging in bodems met verdichte lagen en slempkorsten op vier 
referentiepercelen te simuleren. 

2. Steekproefsgewijs de bodemverdichting en verslemping op representatieve 
landbouwpercelen van diverse hoofdbodemtextuurklassen en risicoklassen voor 
bodemverdichting te inventariseren. 

3. Pedotransferfuncties op te stellen voor simulaties los van de vier referentiepercelen. 
 
De gemeten bodemkenmerken zijn indringingsweerstand Iw en schuifspanning τ, beide gemeten 
op het veld en bulkdichtheid BD, luchtcapaciteit Lc, macroporositeit MacP, Sq-score van de (VESS-
gebaseerde) visuele beoordeling van bodemstructuurkwaliteit, verzadigde doorlatendheid Ks, 
waterretentiecurve θ(h), doorlatendheidscurve K(h), textuur (Z, L, K) en organisch koolstof OC, 
allen gemeten in het laboratorium. 
 

2.1 SELECTIE VAN DE PERCELEN  

Aanvullend aan de 26 locaties uit de studie van Van der Bolt et al. (2016), werden in de 
masterproefstudie van Martin Vivanco (2017) vier percelen bemeten en werden in voorliggende 
studie nog eens 13 percelen toegevoegd. Dit brengt het totaal aan bemeten percelen op 43. De 
percelen bevinden zich hoofdzakelijk in de provincie Oost-Vlaanderen en het oosten van de 
provincie West-Vlaanderen (Fig. 2.1). Op vier percelen zijn gedurende langere tijd op de kopakker 
en op het middendeel de bodemvochtgehalten (op vier dieptes), de grondwaterspiegeldieptes en 
de mogelijke schijnspiegeldieptes gemeten. 
 

2.2 VELDMETINGEN 

2.2.1 Indringingsweerstand 

Om de mate en variatie in bodemverdichting in een veld te begroten en ten behoeve van gerichte 
staalname (voor bepaling van fysische en hydraulische bodemeigenschappen in het labo) op meer 
en minder verdichte plaatsen binnen een perceel, werd de indringingsweerstand Iw bepaald.  
 
Conform Van der Bolt et al. (2016) werden de metingen volgens de langste as van het perceel 
uitgevoerd op 15 meetplaatsen met vaste afstand. Er werd over gewaakt dat de bodem voldoende 
vochtig was (nabij veldcapaciteit) om een representatieve meting te kunnen uitvoeren. Per 
meetplaats werden vier herhalingen uitgevoerd dwars op het transect met tussenafstand van 0,5 
m (dus over een breedte van 1,5 m) resulterend in 60 meetpunten per veld (Fig. 2.2). Er werd 
ernaar gestreefd om zowel in als tussen de gewasrijen te meten. Er werd gebruik gemaakt van een 
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penetrologger, i.e. een elektronische penetrometer met ingebouwde datalogger (06.15.SA, 
Eijkelkamp Soil & Water, Nederland), die toeliet tot op 80 cm diepte te meten. De conus had een 
tophoek van 60° en een basisoppervlak van 1 cm2, waardoor de metingen kunnen worden 
vergeleken met in de literatuur gehanteerde kritische waarden die enkel gelden voor deze 
dimensies en vorm van de conus. 
 

Per 

perceel werden daarnamet een gutsboor op drie plaatsen en gespreid over het transect drie 
monsters genomen over een diepte van 70 cm, dit ter bepaling van het gravimetrisch vochtgehalte 

Figuur 2.1. Bodemtextuurkaart van Vlaanderen met aanduiding van bemonsteringslocaties (+) (a) en 
detailkaart met indicatie van de codes per perceel (b). De letters A, E, L, P, S, U en Z verwijzen naar 
de hoofdtextuurklasse van de Belgische textuurdriehoek. Op de locaties met code *_REF werd ook het 
bodemvochtgehalte op vier dieptes, de grondwaterspiegeldiepte en schijnspiegelhoogte boven de 
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verdichte ondergrond opgevolgd. Albon 1 verwijst naar de studies van van Van der Bolt et al. (2016) 
en Martin Vivanco (2017); Albon 2 verwijst naar de voorliggende studie. 

Figuur 2.2 Voorbeeld van bemonstering op perceel P1 (Vinkt) van de penetratieweerstand (rode 
stippen), schuifspanning (witte stippen), bodemvocht (witte kruisen) en van de hydraulische 
bodemeigenschappen (witte vierkanten). 

 

2.2.2 Schuifspanning 

De schuifspanning τ werd op het veld gemeten om enerzijds de mate en variatie in verslemping in 
een veld in te schatten en anderzijds ten behoeve van gerichte staalname (voor bepaling van 
fysische en hydraulische bodemeigenschappen in het labo) op meer en minder verslempte 
plaatsen binnen een perceel. Met een handvin-toestel (14.10, Eijkelkamp Soil & Water, Nederland) 
met CL100-vin werd volgens de langste as van het perceel gemeten op 15 meetplaatsen met vaste 
afstand (Fig. 2.2). Het handvin-toestel werd tot 5 mm diepte vanaf het maaiveld doorheen de korst 
geduwd en geroteerd tot de slempkorst en bodem brak. De op dat ogenblijk uitgeoefende kracht 
liet toe de schuifspanning te berekenen.  
 
De metingen werden in februari 2019 uitgevoerd nadat meer dan 200 mm regen was gevallen 
sinds de laatste grondbewerking in het najaar van 2018, i.e. wanneer een stabiele slempkorst voor 
lemige bodems was gevormd. Govers & Poesen (1985) hebben voor een onbegroeide lemige 
bodem in Vlaanderen (Huldenberg) immers geconstateerd dat vanaf 150-200 mm cumulatieve 
regenval de slempkorst stabiel blijft tot aan de volgende bodembewerking of de groei van het 
gewas. Omdat lemige bodems het meest gevoelig zijn voor verslemping, kan er worden 
aangenomen dat na 200 mm neerslag ook de andere bodemtexturen een maximale mate van 
verslemping hadden bereikt. Gezien op een aantal percelen uiteindelijk een groenbedekker bleek 
ingezaaid, was verslemping niet op alle velden aanwezig of konden geen metingen met de handvin 
worden uitgevoerd wegens een te dichte bedekking. 
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2.3 STAALNAME 

De overige bodemeigenschappen, naast Iw en τ, werden in het laboratorium bepaald. Een studie 
van UGent op zandige bodem (Rezaei et al. 2016)  kon niet bevestigen dat veldmetingen betere 
resultaten opleveren dan labometingen bij het simuleren van fluctuaties in bodemvocht over een 
volledig bodemprofiel met het watertransportmodel Hydrus. Ongestoorde stalen werden 
trapsgewijs via graafwerk verticaal genomen conform de werkwijze beschreven in Van der Bolt et 
al. (2016), in zes herhalingen en dit telkens op twee locaties per perceel (de kopakker en het 
midden van het perceel, Fig. 2.2) en op drie dieptes. Er werden daartoe ringen met een volume 
van 250 cm3 (5 cm hoogte en 8 cm doormeter) aangewend. De drie dieptes bevonden zich in de 
bovengrond (0-30 cm), verdichte ondergrond (meest verdichte deel van de zone 30-60 cm) en de 
diepere ondergrond (60-80 cm).  
 
Op elk van de zes stalen werd Ks bepaald. Dit is conservatiever dan het in een recente 
infiltratiestudie in opdracht van VMM (2016) aanbevolen minimum van vier herhalingen voor het 
meten van Ks op ringmonsters in het labo. Daarna werd op één van de ringmonsters simultaan BD, 
θ(h) en K(h) bepaald. Op een tweede monster werd een visuele beoordeling van de 
bodemkwaliteit uitgevoerd met coreVESS (Johannes et al., 2017).  
 
Daarnaast werd op elke diepte en meetlocatie een gestoord staal genomen ter bepaling van de 
textuur en het gehalte organische stof.  
 

 

Figuur 2.3 Voorbeeld van barsten en scheuren van slempstalen na luchtdroging. Dergelijke stalen zijn 
onbruikbaar voor verdere analyse van hydraulische bodemeigenschappen. 

 
Tenslotte werden ook aan het maaiveld tot op ca. 5 cm diepte per perceel en doorheen een 
stabiele slempkorst drie ringmonsters (100 cm3, 5 cm hoog, 5 cm doormeter) verticaal genomen. 
De stalen werden genomen in september 2019 voor de oogst van het zomergewas en nadat 
opnieuw minimum 200 mm regen was gevallen sinds de laatste bewerkingen. Er werden 
tegelijkertijd (nieuwe) handvinmetingen op de plaats van staalname gedaan. In een aantal gevallen 
bleek het veld al te zijn geoogst of werd er geen stabiele korst aangetroffen en werden er dus ook 
geen metingen gedaan of stalen genomen. De stalen waren bedoeld om BD, Ks, θ(h) en K(h) van de 
verslempte toplaag (bovenste 5 mm van de bodem) te begroten. Ook al werden de stalen met de 
nodige voorzichtigheid genomen nadat het bodemoppervlak licht werd beneveld, vele stalen 
bleken na luchtdroging niet bruikbaar voor verdere analyse van de hydraulische 
bodemeigenschappen vanwege het voorkomen van barsten en scheuren (Fig. 2.3).  
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2.4 BEPALING VAN DE BODEMEIGENSCHAPPEN 

2.4.1 Boven- en (verdichte) ondergrond 

De BD, Ks, θ(h) en K(h) van de stalen genomen op drie dieptes (bovengrond, verdichte ondergrond 
en ondergrond), alsook hun textuur en OC-gehalte werden gemeten conform de methodes 
beschreven in Van der Bolt et al. (2016). Ks werd bepaald via de vallende waterhoogte-methode 
m.b.v. de KSAT®-permeameter (UMS-Meter Group, Duitsland). De θ(h)- en K(h)-curves werden 
simultaan opgesteld via de verdampingsmethode m.b.v. het HYPROP®-systeem (UMS-Meter 
Group, Duitsland). Bij deze laatste analyse werd ook de BD, als ovendroge massa (105 °C) van een 
staal over haar bulkvolume, bepaald. De bodemtextuur werd bepaald m.b.v. van de zeef-pipet-
methode en het OC-gehalte volgens Walkley en Black (1934). Voor details omtrent deze methodes 
wordt verwezen naar Van der Bolt et al. (2016).  

2.4.2 Slempkorst 

Om de BD, Ks, θ(h) en K(h) van de slempkorst te proberen te bepalen, werd een alternatieve 
methodologie aangewend. Een slempkorst is normaal gesproken niet dikker dan 5 mm waardoor 
de traditionele methodes niet toegepast kunnen worden. Ook in de literatuur werden geen 
technieken gevonden om slempkorsten fysisch en hydraulisch te karakteriseren. Ook navraag bij 
collega’s (in o.a. het SOPHIE-netwerk, Soil Program on Hydro-Physics via International 
Engagement) leverde geen resultaat op. Een recente studie van Hardie & Almajmaie (2019) geeft 
aan dat het bepalen van hydraulische bodemeigenschappen van slempkorsten nog onontgonnen 
gebied is. Ook al werd reeds in 1958 door D.S. McIntyre (McIntyre, 1958) een poging ondernomen 
om Ks van een slempkorst te begroten, de eerste gedetailleerde studie omtrent het meten van 
θ(h) was deze van Hardie & Almajmaie in 2019. Deze auteurs testten een aantal methodes uit, 
maar concludeerden finaal dat het verschil in gemeten θ(h) zeer groot was en dat θ(h) sterk 
afhankelijk was van de gebruikte methode. In een studie uit 1998 suggereerde J. Philip (Philip, 
1998) gebruik te maken van zijn theorie rond ‘schaal-heterogene’ media (Philip, 1967), i.e. media 
waarin de interne geometrie overal geometrisch gelijk is, maar waarin de schaal van de 
karakteristieke interne lengte ruimtelijk kan variëren. De ruimtelijke variatie van de θ(h)- en K(h)-
curves zijn dus aan elkaar gelinkt, wat zou toelaten de curves van één medium te schatten op basis 
van die van een ander medium indien de verhouding in interne lengte λ en in porositeit φ van 
beide media gekend is. 
 
Voorafgaand aan de analyse van de op de geselecteerde percelen genomen stalen, werd de 
methodiek (april-juni 2019) uitgetest op een zandlemige testbodem. Voor de bepaling van de BD 
en dus φ werden twee methodes uitgeprobeerd: het onderdompelen van een stuk van de korst in 
gesmolten paraffine waarna het onder water werd gewogen en de wet van Archimedes werd 
toegepast ter bepaling van het volume, en de conventionele methode op basis van de ovendroge 
massa en volume van een ongestoord sub-monster van de korst. Geen van beide methodes geeft 
vooralsnog een bevredigend resultaat. Dit werd ook bevestigd in Hardie & Almajmaie (2019).  
 
Om toch te proberen de Ks van de slempkorst te bepalen, werd eerst de Ks van het volledige staal 
(slempkorst + onderliggende bodem) bepaald via de KSAT®-methode (zie 2.4.1). Additioneel werd 
op het volledige staal de quasi-verzadigde K bepaald, i.e. bij een vochtspanning van  -1 hPa, -3 hPa 
en -7 hPa, m.b.v. een ‘minidisk infiltrometer’ (Decagon-Meter Group, USA). Minidisks werden door 
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Li et al. (2005) gebruikt voor het bepalen van de infiltratiesnelheid van slempkorsten in het labo. 
Een verbeterde methode werd door Cook (2008) uitgewerkt om het quasi-verzadigde traject van 
de K(h) op ringmonsters in het labo met een minidisk (zie Fig. 2.4) te bepalen. Deze methode werd 
ook in onderliggende studie toegepast. Door onderaan het ringmonster een zelfde vochtspanning 
aan te houden als deze bovenaan aangelegd met de minidisk, heerste er gravitatiestroming en was 
de gemeten flux gelijk aan K conform de wet van Buckingham-Darcy. Nadien werd de bovenste 5 
mm van het staal weggenomen en werden op het staal zonder korst de metingen met Ks herhaald. 
Bedoeling was om ook de minidiskmetingen op de stalen zonder korst te herhalen. De Ks-metingen 
bleken echter globaal niet succesvol te zijn. Tijdens de meting bleek de korst van vele stalen te 
desintegreren of de bodemstructuur te veranderen. Dit volgt ook uit de onregelmatige niet-
exponentiële daling van de waterhoogte met de tijd tijdens de meting (zie Fig. 2.5). Op de stalen 
waarop in eerste instantie de Ks-metingen wel bleken te lukken, werd vervolgens de minidisk-
metingen succesvol uitgevoerd, wat de waarde van deze laatste methode onderstreept. 
Herbepaling van Ks met KSAT® nadat de kost verwijderd was, was echter in verschillende gevallen 
niet succesvol. Uiteindelijk leverden van de oorspronkelijke 54 stalen finaal slechts een viertal 
stalen realistische resultaten op. Er werd daarom beslist de minidisk-metingen op die stalen niet 
verder uit te voeren, gezien dit geen bruikbare informatie meer zou opleveren (wegens een te 
beperkte dataset). Alternatieven worden momenteel bestudeerd. 
 
Verder was het de bedoeling om op bodemstalen na het wegnemen van de slempkorst, θ(h) en 
K(h) via de HYPROP®-methode te bepalen, om dan m.b.v. de theorie van Philip (1998) θ(h) en K(h) 
van de slempkorst te berekenen. Gezien de hierboven beschreven problemen kon dit niet worden 
uitgevoerd. 
 

 
 

Figuur 2.4 Opstelling van Cook (2008) ter bepaling van het quasi-verzadigde traject van de K(h) m.b.v. 
een ‘minidisk infiltrometer’.  
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Figuur 2.5 Schermfoto tijdens de meting van de verzadigde doorlatendheid van een korststaal. Het 
onregelmatig niet-exponentieel patroon (blauwe open stippen t.o.v. zwarte exponentiële functie) duidt 
op wijziging van de structuur van het staal tijdens de meting. Het feit dat de gebruikte KS-methode 
toelaat dergelijke onregelmatigheden en mogelijke wijzigingen in structuur tijdens een meting in te 
schatten is trouwens een meerwaarde van de methode. 

 

2.5 INDICATOREN EN DREMPELWAARDEN VOOR DE FYSISCHE 
BODEMKWALITEIT GERELATEERD AAN BODEMVERDICHTING 
EN -VERSLEMPING 

Conform de studie van Van der Bolt et al. (2016) werden een aantal aan bodemverdichting 
gerelateerde fysische bodemkwaliteitsindicatoren begroot om de risico’s van bodemverdichting op 
zowel opbrengstderving als milieuschade in te schatten en/of een uitspraak te doen over de 
noodzaak tot aangepast bodembeheer. Ze zijn gericht op landbouwproductiviteit, biodiversiteit, 
bodemerosie, afstroming en uitloging van nutriënten en agrochemicaliën, overstromingsgevaar en 
droogte. Ze zijn dan ook een maat voor mechanische weerstand t.o.v. beworteling en/of zijn 
gerelateerd aan de lucht- en waterhuishouding. Naast de indicatoren bulkdichtheid BD, 
indringingsweerstand Iw, verzadigde hydraulische geleidbaarheid Ks, luchtcapaciteit Lc en 
macroporositeit MacP, zoals ook geselecteerd in Van der Bolt et al. (2016), werd een visuele 
beoordeling van de bodemstructuurkwaliteit op ringmonsters met coreVESS (Johannes et al., 
2017) en aan een profielwand met subVESS (Ball et al., 2015) uitgevoerd.  
 
CoreVESS is gebaseerd op Visual Soil Evaluation and Examination (VESS). Terwijl VESS in het veld 
wordt uitgevoerd op een spadesteek (Ball et al., 2007; Guimarães et al., 2011),  werd coreVESS in 
het labo toegepast op ringmonsters. Na het bevochtigen van de ringen tot 
standaardvochtspanning van -100 hPa werden de stalen gebroken en werden drie attributen 
beoordeeld, met name de grootte en vorm van de aggregaten, het gemak van openbreken en de 
visuele porositeit. Aan elk attribuut werd een score gegeven tussen 1 en 5, waarbij 1 overeenkomt 
met een goede kruimelige bodem en 5 met een sterk verdichte. Van de drie deelscores werd het 
gemiddelde genomen. Figuur 2.6 geeft de bij deze methode gehanteerde scorekaart weer.  
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SubVESS werd speciaal ontwikkeld om in de ondergrond (>30 cm) structuurbederf in relatie tot 
bodemverdichting en bodembewerkingen te evalueren. De beoordeling gebeurde aan de 
profielwand tijdens de trapsgewijze staalname ter hoogte van kopakker en middendeel. Vijf 
attributen werden beoordeeld, met name mottling, sterkte, beworteling, porositeit en aggregaten. 
De finale score stemt overeen met de meest frequente deelscore. Figuur 2.7 toont de subVESS-
scorekaart. 
 
Of de gemeten schuifspanning als een indicator kan worden ingezet voor het beoordelen van de 
mate van verslemping kon wegens het misgaan van de metingen van de hydraulische 
bodemeigenschappen van de slempkorsten voorlopig niet worden onderzocht.  
 
Bij de beoordeling van de bodemkwaliteit werden dezelfde drempelwaarden gehanteerd als in Van 
der Bolt et al. (2016). Dit zijn de drempelwaarden die in het kader van het Europese ENVASSO-
project (Huber et al., 2008) werden voorgesteld voor het inschatten van mogelijke 
bodemverdichting. Voor Iw was dat 3 MPa, voor BD 1,60 Mg m-3 voor klei ≤ 16,7% en 1,75 - 0,009 
klei Mg m-3 voor klei > 16,7%, voor Lc 0,10 m3 m-3, voor Ks 10 cm d-1 en voor macPOR 0,04 m3 
m-3. Er dient hierbij wel opgemerkt te worden dat deze waarden met grote omzichtigheid gebruikt 
moeten worden, gezien bodemkwaliteit afhankelijk is van bodemtype, landgebruik en na te 
streven bodemfuncties. Ook kunnen de gemeten indicatorwaarden verschillen afhankelijk van de 
gekozen meet- en berekeningswijze. Het is eerder aangewezen om indicatorwaarden te 
vergelijken met deze van een natuurlijke (maagdelijke) bodem met dezelfde inherente 
eigenschappen, of van een zelfde type bodem met maximale productie of die optimaal 
functioneert (Bünneman et al., 2018), en waarbij steeds dezelfde methode wordt gebruikt. Ook 
kunnen ze worden vergeleken met gemiddelde waardes en 5% en 95% percentielen van 
indicatorwaarden gemeten voor een bepaald bodemtype onder een bepaald landgebruik binnen 
een bepaalde regio (Bünneman et al., 2018). Een meer geavanceerde manier om 
bodemkwaliteitsindicatoren te evalueren, is op basis van standaard niet-lineaire scoringsfuncties, 
die doorgaans een vorm aannemen van i) meer is beter, ii) optimaal bereik, iii) minder is beter, of 
iv) ongewenst bereik (Bünneman et al., 2018). De Cornell Soil Health Assessment gebaseerd op 
regionale data is daar een mooi voorbeeld van. Indicatorwaarden op een bepaalde plaats 
gemeten, worden afgetoetst aan referentiewaardes binnen een regionale dataset. Nadeel is wel 
dat de referentiewaarden bepaald worden door de indicatorwaarden reeds opgenomen in de 
dataset en dus dat de referentiewaarden niet noodzakelijk afkomstig zijn van velden met optimale 
bodemkwaliteit.  
 
Voor de visuele beoordeling werden de drempelwaarden zoals ze in Tabel 2.1 zijn opgenomen 
gehanteerd. Drempelwaarden voor de schuifspanning zijn niet gekend. 
 
Tabel 2.1 Drempelwaarden voor het beoordelen van de kwaliteit van de bodemstructuur van Sq-scores 
voor coreVESS (Johannes et al., 2017) en subVESS (Ball et al., 2015) 

Kwaliteit Gewenst bodembeheer Sq-score coreVESS 
 (<30 cm) 

Sqq-score subVESS 
 (>30 cm) 

Goed Geen wijzigingen nodig 1 ≤ Sq < 2 1 ≤ Sq < 3 
Matig Middellange tot langere termijn wijzigingen nodig 2 ≤ Sq < 3 3 ≤ Sq < 4 
Slecht Korte termijn wijzigingen nodig 3 ≤ Sq ≤ 5 4 ≤ Sq ≤ 5 
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 Figuur 2.6 Scorekaart van coreVESS (Johannes et al., 2017). 

 

Figuur 2.7 Scorekaart van subVESS (Ball et al., 2015). 
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2.6 RESULTATEN VAN BEPALING FYSISCHE EN HYDRAULISCHE 
BODEMKENMERKEN 

De resultaten weergegeven in deze sectie werden verzameld binnen deze studie, tenzij anders 
aangegeven. Ze werden, ter bepaling van de pedotransferfuncties, aangevuld met de gegevens uit 
Van der Bolt et al. (2016).  

2.6.1 Basisbodemeigenschappen 

De textuurgegevens van de verschillende velden bemonsterd in deze studie zijn weergegeven in 
Figuur 2.8. De velden omvatten de 17 nieuwe percelen t.o.v. de studie door Van der Bolt et al. 
(2016) aangevuld met drie referentiepercelen overgenomen uit deze studie. Er werd naar 
gestreefd om op basis van de Belgische bodemkaart en de Aardewerk-bodemdatabank alle 
meetlocaties, incl. de 26 locaties uit Van der Bolt et al. (2016), gelijkmatig over de zes meest 
voorkomende hoofdtextuurklassen te spreiden (zie Tabel 2.2). In aanvulling van deze zes klassen 
werden twee zware kleibodems (U) geselecteerd. Uit Figuur 2.8 blijkt echter dat de werkelijke 
textuurklasse volgens de gestandaardiseerde bodemanalysemethodes in vele gevallen niet 
overeenkwam met de vooropgestelde. Ook al werd het aanvullen van de zandleem textuurklasse 
(L) niet beoogd, toch bleek een aanzienlijk deel van de stalen tot deze textuurklasse te behoren. 
Anderzijds werd geen zware klei (U) aangetroffen. In een aantal gevallen lagen de gemeten 
waarden net buiten de vooropgestelde textuurklasse. Er dient te worden opgemerkt dat de 
textuur aangegeven op de bodemkaart gebaseerd is op de bovengrond, terwijl in verschillende 
gevallen de ondergrond een andere textuur had dan de bovengrond. Niettemin, ook in de 
bovengrond kwam de gemeten textuurklasse slechts in 35% van de gevallen overeen met deze van 
de bodemkaart. In ieder geval, de dataset vertoont een brede spreiding aan vooral leem- en 
zandgehaltes.  
 
Tabel 2.2 Beoogd aantal locaties per textuurklasse van de verdichte ondergrond, met aangeving van 
aanvullingen t.o.v. de dataset in Van der Bolt et al. (2016) 

Textuurklasse en code 
verdichte ondergrond 

Aantal locaties in de 
database van Van 

der Bolt et al. (2016) 

Areaal (%) 
textuurklasse 
bodemkaart 

Voorstel aantal 
aanvullingen 

Beoogd 
totaal aantal 

locaties 
Leem (A) 3 21 5 8 

Klei (E) 2 4 1 3 

Zandleem (L) 11 19 - 11 

Lichte zandleem (P) 2 9 4 6 

Zware klei (U) 1 1 2 3 

Lemig zand (S) 2 17 4 6 

Zand (Z) 5 38 1 6 

Totaal locaties 26 
 

17 43 
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Figuur 2.8 Textuurdriehoek volgens de Belgische bodemclassificatie met de textuurgegevens t.h.v. elk 
van de 120 meetpunten (20 percelen, twee meetlocaties, drie dieptes, i.e., bovengrond TOP, verdichte 
ondergrond CSUB en diepere ondergrond SUB). Rood (‘fout’) wijst op een discrepantie tussen de 
werkelijke textuurklasse en deze vooropgesteld op basis van de Aardewerk-bodemdatabank en de 
Belgische bodemkaart; groen (‘correct’) wijst op een overeenkomst tussen beide. 

 

2.6.2 Bodemverdichting 

Tabellen 2.3 en 2.4 bevatten per in deze studie gemeten perceel een overzicht van zeven aan 
bodemverdichting gerelateerde bodemkwaliteitsindicatoren (inclusief de minimale verzadigde 
doorlatendheid Ks,min) in de verdichte ondergrond en de diepere ondergrond ter hoogte van het 
middendeel. De waarden voor de bovengrond, waar mogelijke bodemverdichting gemakkelijk te 
remediëren is, zijn niet gegeven. 
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Tabel 2.3 Bodemkwaliteitsindicatoren per perceel gemeten in de verdichte ondergrond van het 
middendeel, met indicatie van de textuurklasse van het perceel op de bodemkaart (eerste letter in 
eerste kolom) en de werkelijke textuurklasse in de verdichte ondergrond (CSUB).  

Perceel Textuur-
klasse 

Iw*  
(MPa) 

BD  
(Mg/m3) 

Lc  
(m3/m3) 

Ksgeom 
(cm/d) 

Ksmin  
(cm/d) 

MacPOR 
(m3/m3) 

Sq 
coreVESS 

Sqq 
subVESS 

A1 A 3,2 1,413 0,059 18,3 5,3 0,027 3,5 1 

Aref L 3,2 1,350 0,089 65,0 9,6 0,039 2,3 3 

Eref P 5,7 1,530 0,048 46,9 13,3 0,011 2,8 3 

P1 S 5,4 1,513 0,088 148,9 49,7 0,019 3,3 3 

P2 L 4,2 1,612 0,053 2,7 0,4 0,020 3,7 3 

P3 S 3,4 1,350 0,130 33,8 7,3 0,039 3,0 2 

P4 S 4,8 1,620 0,091 17,6 2,4 0,024 2,3 3 

Pref P 3,6 1,378 0,097 235,0 235,0 0,057 2,8 4 

S1 S 3,6 1,509 0,052 26,2 9,3 0,011 3,4 4 

S2 Z 3,5 1,470 0,093 92,1 69,9 0,011 4,0 2 

S3 Z 4,1 1,644 0,073 52,0 27,9 0,022 3,2 3 

S4 S 2,6 1,355 0,102 162,8 73,6 0,020 nan 2 

Sref Z 6,5 1,505 0,083 232,0 44,4 0,028 3,6 2 

U1 L 2,5 1,563 0,048 294,0 141,7 0,007 3,8 4 

U2 L 2,0 1,548 0,078 205,3 138,2 0,063 3,0 2 

Z1 Z 4,7 1,559 0,107 35,4 24,2 0,020 3,3 2 

A2 L nan 1,546 0,039 0,5 0,4 0,010 2,7 nan 

A3 A nan 1,538 0,041 7,3 1,5 0,018 2,4 nan 

A4 L nan 1,453 0,058 9,3 2,4 0,020 2,2 nan 

A5 L nan 1,549 0,028 15,0 1,2 0,006 2,7 nan 

* Iw is indringingsweerstand, BD is bulkdichtheid, Lc is luchtcapaciteit (i.e. volumetrisch vochtgehalte bij verzadiging min 

dat bij een vochtspanning van -50 hPa), Ks is de verzadigde hydraulische geleidbaarheid, macPOR is macroporositeit (i.e. 

volumetrisch vochtgehalte bij verzadiging min dat bij een vochtspanning van -10 hPa), Sq coreVESS en Sqq subVESS is de 

visueel bepaalde bodemkwaliteitsscore. ‘nan’ staat voor ‘not a number’, er zijn geen waarden beschikbaar. Volgende 

drempelwaarden voor het inschatten van mogelijke bodemverdichting werden gehanteerd (Huber et al., 2008; Ball et al., 

2007, 2015): voor Iw 3 MPa, voor BD 1,60 Mg m-3 voor klei ≤ 16,7% en 1,75  0,009 klei Mg m-3 voor klei > 16,7%, voor Lc 

0,10 m3 m-3, voor Ks 10 cm d-1, voor macPOR 0,04 m3 m-3 , en voor CoreVESS en subVESS Sq of Sqq van 3. 

 
Op alle percelen was minstens één indicator overschreden wat op verdichting kan wijzen. Vooral 
de kritische waarde van 3 MPa voor de indringingsweerstand Iw bleek op elk perceel te zijn bereikt 
of overschreden in de verdichte ondergrond, met uitzondering van de twee U-percelen. In de 
diepere ondergrond was Iw gunstiger, maar toch op bijna de helft van de percelen hoger dan de 
kritische waarde. De textuurafhankelijke kritische waarde voor bulkdichtheid BD, een directe maat 
voor bodemverdichting, werd slechts in een beperkt aantal percelen overschreden, zowel in de 
verdichte als diepere ondergrond. Alle andere percelen vertoonden ter hoogte van het 
middendeel een aanvaardbare BD. De luchtcapaciteit Lc en de macroporositeit macPOR bleek 
veelal onder de kritische waarden van 0.1 en 0.04 m3 m-3, respectievelijk, te liggen. Dit betekent 
dat een goede luchthuishouding en doorworteling in het gedrang kan komen. Dit laatste volgt ook 
uit de Iw-metingen. Hierdoor kan de opname van water en voedingstoffen belemmerd worden, 
terwijl ook zuurstoftekort schade aan het gewas kan berokkenen. Er valt wel op te merken dat Lc 
en macPOR werden berekend t.o.v. het verzadigd vochtgehalte (zie ook Reynolds et al., 2009) en 
niet t.o.v. de porositeit. De allergrootste macroporiën werden dus niet in rekening gebracht. 
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Opvallend zijn de vrij gunstige Ks-waarden. De geometrische gemiddelden (doorgaans zes 
herhalingen) waren zelden lager dan de kritische waarde van 10 cm d-1. Dit kan o.a. het gevolg zijn 
van preferentiële stroming t.g.v. één of meerdere grote doorgaande macroporiën. Ook de 
minimumwaarden op de middendelen opgemeten waren doorgaans gunstig. Globaal gezien liggen 
de gemeten Ks-waarden in lijn met waarden opgenomen in internationale datasets en 
bijvoorbeeld gerapporteerd voor de textuurklassen volgens de USDA-textuurdriehoek (Carsel and 
Parrish, 1997). 
 
Tabel 2.4 bodemkwaliteitsindicatoren per perceel gemeten in de diepere ondergrond van het 
middendeel, met indicatie van de textuurklasse van het perceel op de bodemkaart (eerste letter in 
eerste kolom) en de werkelijke textuurklasse in de ondergrond (SUB). 

Perceel Textuur-
klasse 

Iw* 
(MPa) 

BD  
(Mg/m3) 

Lc  
(m3/m3) 

Ksgeom 
(cm/d) 

Ksmin  
(cm/d) 

MacPOR 
(m3/m3) 

Sq 
coreVESS 

Sqq 
subVESS 

A1 A 1,9 1,492 0,054 455,5 406,9 0,018 3,0 3 

Aref L 3,1 1,443 0,054 107,9 28,9 0,029 2,4 3 

Eref S >8,8 1,291 0,125 145,8 46,8 0,035 2,5 3 

P1 S 4,3 1,380 0,134 20,5 11,3 0,047 3,0 3 

P2 L 1,7 1,365 0,041 14,7 1,6 0,014 4,0 3 

P3 L 2,6 1,350 0,125 35,5 22,3 0,037 3,0 3 

P4 S 3,7 1,496 0,139 33,4 7,1 0,030 2,9 2 

Pref L 3,1 1,307 0,097 313,7 171,1 0,043 2,9 3 

S1 Z 2,1 1,398 0,108 108,8 35,6 0,027 2,9 3 

S2 S 3,5 1,434 0,088 60,1 11,6 0,027 2,8 3 

S3 Z >8,8 1,720 0,109 56,9 14,8 0,019 2,7 1 

S4 Z 1,5 1,335 0,125 139,8 57,7 0,027 2,3 2 

Sref Z 5,3 1,415 0,103 180,6 114,9 0,032 2,8 3 

U1 L 1,6 1,303 0,074 647,3 561,6 0,033 2,7 2 

U2 E 1,8 1,225 0,057 638,8 452,7 0,040 3,2 3 

Z1 Z 3,9 1,411 0,147 124,1 68,9 0,027 2,5 2 

A2 L nan 1,492 0,054 455,5 406,9 0,018 3,0 nan 

A3 A nan 1,443 0,054 107,9 28,9 0,029 2,4 nan 

A4 L nan 1,291 0,125 145,8 46,8 0,035 2,5 nan 

A5 L nan 1,380 0,134 20,5 11,3 0,047 3,0 nan 

 * Iw is indringingsweerstand, BD is bulkdichtheid, Lc is luchtcapaciteit (i.e. volumetrisch vochtgehalte bij verzadiging min 

dat bij een vochtspanning van -50 hPa), Ks is de verzadigde hydraulische geleidbaarheid, macPOR is macroporositeit (i.e. 

volumetrisch vochtgehalte bij verzadiging min dat bij een vochtspanning van -10 hPa), Sq coreVESS en Sqq subVESS is de 

visueel bepaalde bodemkwaliteitsscore. ‘nan’ staat voor ‘not a number’, er zijn geen waarden beschikbaar. Volgende 

drempelwaarden voor het inschatten van mogelijke bodemverdichting werden gehanteerd (Huber et al., 2008; Ball et al., 

2007, 2015): voor Iw 3 MPa, voor BD 1,60 Mg m-3 voor klei ≤ 16,7% en 1,75  0,009 klei Mg m-3 voor klei > 16,7%, voor 

Lc 0,10 m3 m-3, voor Ks 10 cm d-1, voor macPOR 0,04 m3 m-3 , en voor CoreVESS en subVESS Sq of Sqq van 3. 

 
De Sq- en Sqq-scores op basis van de visuele beoordeling van de verdichte ondergrond op 
ringmonsters en in profielputten duiden eveneens in beperkte mate op verdichte omstandigheden 
die korte-termijn remediëring verantwoorden (score 4 of hoger), indien ervan wordt uitgegaan dat 
het middendeel representatief is voor de rest van het veld. De scores van 3 of hoger op meer dan 
de helft van de percelen zou er op kunnen wijzen dat zij op langere termijn moeten worden 
geremedieerd, terwijl de overige percelen momenteel geen verandering in beheer lijken te 
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behoeven. Op geen enkel perceel werd in de diepere ondergrond een score van 4 of hoger 
gegeven, met uitzondering van perceel P2 dat daar een Sq-score van 4 kreeg. Er dient wel te 
worden opgemerkt dat de Sq-scores enkel op die plaatsen waar bodemstalen voor verdere analyse 
werden genomen, werd bepaald. Om daadwerkelijk aanbevelingen voor bodembeheer te doen, 
zou bodemkwaliteit op vijf (Leopizzi et al., 2018) tot 10 (Ball et al., 2007) plaatsen per perceel 
moeten worden geëvalueerd.  
 
Tabel 2.5 Overzicht van de bodemkwaliteitsindicatoren per perceel gemeten in de verdichte ondergrond 
van de kopakker, met indicatie van de textuurklasse van het perceel op de bodemkaart (eerste letter 
in eerste kolom) en de werkelijke textuurklasse in de verdichte ondergrond (CSUB).  

Perceel Textuur-
klasse 

Iw--  
(MPa) 

BD  
(Mg/m3) 

Lc  
(m3/m3) 

Ksgeom 
(cm/d) 

Ksmin  
(cm/d) 

MacPOR 
(m3/m3) 

Sq 
coreVESS 

Sqq 
subVESS 

A1 A 8,0 1,638 0,048 33,9 3,3 0,030 4,0 4 

Aref L 5,9 1,659 0,050 34,0 1,2 0,031 3,8 4 

Eref P 3,8 1,490 0,057 113,2 39,7 0,019 2,3 3 

P1 Z 7,1 1,716 0,094 112,3 17,5 0,016 4,0 3 

P2 P 5,3 1,600 0,064 11,2 0,8 0,025 3,0 3 

P3 P 5,6 1,470 0,078 155,8 9,2 0,028 1,7 3 

P4 P 5,2 1,513 0,044 12,1 0,7 0,018 4,0 3 

Pref P 6,2 1,391 0,096 200,1 58,1 0,054 2,8 4 

S1 Z 8,3 1,650 0,044 31,4 6,0 0,016 3,7 4 

S2 Z 3,2 1,561 0,104 65,3 27,4 0,018 3,7 3 

S3 Z 7,6 1,571 0,120 103,9 56,3 0,025 3,4 3 

S4 S 4,1 1,384 0,112 304,5 70,7 0,025 3,7 4 

Sref Z 4,8 1,470 0,092 60,0 22,8 0,021 3,7 4 

U1 L 4,1 1,635 0,076 267,3 164,2 0,048 4,0 4 

U2 L 4,4 1,319 0,068 198,7 1,9 0,054 3,1 1 

Z1 Z 4,1 1,517 0,111 216,7 99,4 0,020 3,5 2 

A2 L nan 1,187 0,079 24,6 7,2 0,013 1,7 nan 

A3 A nan 1,302 0,037 96,9 15,1 0,009 2,7 nan 

A4 L nan 1,351 0,045 16,6 5,5 0,001 3,0 nan 

A5 L nan 1,550 0,008 57,1 8,7 0,001 2,8 nan 

* Iw is indringingsweerstand, BD is bulkdichtheid, Lc is luchtcapaciteit (i.e. volumetrisch vochtgehalte bij verzadiging min 

dat bij een vochtspanning van -50 hPa), Ks is de verzadigde hydraulische geleidbaarheid, macPOR is macroporositeit (i.e. 

volumetrisch vochtgehalte bij verzadiging min dat bij een vochtspanning van -10 hPa), Sq coreVESS en Sqq subVESS is de 

visueel bepaalde bodemkwaliteitsscore. ‘nan’ staat voor ‘not a number’, er zijn geen waarden (van voldoende kwaliteit) 

beschikbaar. Volgende drempelwaarden voor het inschatten van mogelijke bodemverdichting werden gehanteerd (Huber et 

al., 2008; Ball et al., 2007, 2015): voor Iw 3 MPa, voor BD 1,60 Mg m-3 voor klei ≤ 16,7% en 1,75  0,009 klei Mg m-3 voor 

klei > 16,7%, voor Lc 0,10 m3 m-3, voor Ks 10 cm d-1, voor macPOR 0,04 m3 m-3 , en voor CoreVESS en subVESS Sq of 

Sqq van 3. 

 
Tabel 2.5 en 2.6 geven per perceel een overzicht van dezelfde aan bodemverdichting gerelateerde 
bodemkwaliteitsindicatoren, nu gemeten in de verdichte ondergrond en de diepere ondergrond ter 
hoogte van de kopakker. Op alle percelen was minstens één indicator overschreden wat op 
verdichting kan wijzen. De kritische waarde van 3 MPa voor de indringingsweerstand Iw bleek nu 
op elk perceel te zijn bereikt of overschreden in de verdichte ondergrond. In de diepere 
ondergrond was Iw net zoals op de middendelen gunstiger, maar toch op ruim de helft van de 
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percelen hoger dan de kritische waarde. De textuurafhankelijke kritische waarde voor 
bulkdichtheid BD, een directe maat voor bodemverdichting, werd op verschillende percelen 
overschreden, een paar keer ook in de diepere ondergrond. De andere percelen vertoonden ter 
hoogte van de kopakker een aanvaardbare BD. De luchtcapaciteit Lc en de macroporositeit 
macPOR bleken opnieuw op de meeste percelen onder de kritische waarden te liggen. De Ks-
waarden leken doorgaans gunstig te zijn, al lagen de minimaal gemeten waarden wel een aantal 
keren onder de kritische drempel.  
 
Afgaande op de Sq- en Sqq-scores was de bodemstructuurkwaliteit in de verdichte ondergrond van 
de kopakkers middelmatig tot slecht. De diepere ondergrond vertoonde een betere structuur met 
op verschillende percelen goede waarden.  
 
Globaal gezien was, zoals kon worden verwacht, de situatie ter hoogte van de kopakkers minder 
gunstig in vergelijking met de middendelen. 
 
Tabel 2.6 B Overzicht van de bodemkwaliteitsindicatoren per perceel gemeten in de diepere 
ondergrond van de kopakker, met indicatie van de textuurklasse van het perceel op de bodemkaart 
(eerste letter in eerste kolom) en de werkelijke textuurklasse in de ondergrond (SUB).  

Perceel Textuur-
klasse 

Iw*  
(MPa) 

BD  
(Mg/m3) 

Lc  
(m3/m3) 

Ksgeom 
(cm/d) 

Ksmin  
(cm/d) 

MacPOR 
(m3/m3) 

Sq 
coreVESS 

Sqq 
subVESS 

A1 A >8,8 1,432 0,051 53,9 4,5 0,015 2,3 4 

Aref L 3,0 1,474 0,042 134,2 30,1 0,018 3,1 3 

Eref L 3,5 1,494 0,059 152,4 146,9 0,045 nan 4 

P1 Z >8,8 1,524 0,177 101,7 56,3 0,011 2,3 2 

P2 L >8,8 1,401 0,044 12,0 0,2 0,025 2,3 4 

P3 S 2,7 1,355 0,137 110,3 43,2 0,012 4,0 3 

P4 P 4,4 1,485 0,079 17,4 3,9 0,027 2,8 2 

Pref P 3,0 1,359 0,127 65,0 27,2 0,043 2,9 3 

S1 Z 4,8 1,638 0,126 32,0 10,5 0,017 2,7 3 

S2 Z 2,8 1,627 0,115 46,4 20,1 0,006 3,3 2 

S3 Z 6,8 1,473 0,115 31,5 9,8 0,013 nan 3 

S4 Z 3,8 1,411 0,153 202,9 33,9 0,047 3,3 2 

Sref Z >8,8 1,484 0,134 79,1 37,0 0,025 2,8 4 

U1 L 3,4 1,446 0,051 8,0 0,3 0,016 4,3 4 

U2 A 3,8 1,368 0,140 343,9 213,4 0,130 2,8 2 

Z1 Z 2,5 1,359 0,124 51,6 19,9 0,018 2,8 1 

A2 L nan 1,701 0,029 0,4 0,1 0,011 3,8 nan 

A3 A nan 1,366 0,043 3,5 0,2 0,010 2,7 nan 

A4 L nan 1,478 0,019 14,0 0,7 0,005 3,7 nan 

A5 L nan 1,653 0,019 22,0 2,9 0,002 2,7 nan 

* Iw is indringingsweerstand, BD is bulkdichtheid, Lc is luchtcapaciteit (i.e. volumetrisch vochtgehalte bij verzadiging min 

dat bij een vochtspanning van -50 hPa), Ks is de verzadigde hydraulische geleidbaarheid, macPOR is macroporositeit (i.e. 

volumetrisch vochtgehalte bij verzadiging min dat bij een vochtspanning van -10 hPa), Sq coreVESS en Sqq subVESS is de 

visueel bepaalde bodemkwaliteitsscore. ‘nan’ staat voor ‘not a number’, er zijn geen waarden (van voldoende kwaliteit) 

beschikbaar. Volgende drempelwaarden voor het inschatten van mogelijke bodemverdichting werden gehanteerd (Huber et 

al., 2008; Ball et al., 2007, 2015): voor Iw 3 MPa, voor BD 1,60 Mg m-3 voor klei ≤ 16,7% en 1,75  0,009 klei Mg m-3 voor 

klei > 16,7%, voor Lc 0,10 m3 m-3, voor Ks 10 cm d-1, voor macPOR 0,04 m3 m-3 , en voor CoreVESS en subVESS Sq of 

Sqq van 3. 
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Figuur 2.9 geeft een overzicht van de indicatorwaarden als functie van het kleigehalte gemeten op 
de middendelen en kopakkers en drie dieptes op alle percelen.  
 
Om een idee te kunnen vormen van de variatie in penetratieweerstand en in zekere mate van 
hydraulische bodemeigenschappen, worden in Tabel 2.7 en 2.8, de gemiddeldes (over 60 
meetpunten) van de in de verdichte ondergrond en diepere ondergrond gemeten maximale 
indringingsweerstanden, de standaardafwijkingen, de variatiecoëfficiënten en de minimale en 
maximale waardes gegeven. Figuur 2.10 geeft een voorbeeld weer van alle 
indringingsweerstanden gemeten op perceel P2 in Kanegem. Zowel in de verdichte als diepere 
ondergrond was de variatie van de indringingsweerstand aanzienlijk met variatiecoëfficiënten 
tussen 14 en 56%. 
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Kleigehalte (g kg-1) 

Figuur 2.9 Bodemkwaliteitsindicatoren gemeten op alle percelen. Volle en gestreepte horizontale lijnen 
duiden de drempelwaarde voor elke indicator aan (merk op dat de drempelwaarde voor bulkdichtheid 
afhankelijk is van het kleigehalte; voor coreVESS wordt een verschillende drempelwaarde gehanteerd 
voor bovengrond (TOP, streepjeslijn) en ondergrond (CSUB, SUB, volle lijn)) 
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Tabel 2.7 Maximale indringingsweerstand (MPa) in de verdichte ondergrond (30-45 cm-mv) met 
penetrologger gemeten op verschillende percelen; St.Dev. is standaarddeviatie, CV is 
variatiecoëfficiënt, Min. is minimum, Max. is maximum, nan betekent geen data, N=60 

Perceel Textuurklasse Gemiddelde St.Dev.* CV (%) Min. Max.** 

A1 A 4,0 1,7 44 1,4 8,8 

Aref L 5,0 1,3 25 1,9 8,5 

Eref P 3,4 1,8 52 0,4 6,1 

P1 Z/S 4,9 1,1 23 3,2 8,8 

P2 P/L 2,8 0,9 30 1,7 5,7 

P3 P/S 6,8 1,3 19 3,1 8,8 

P4 P/S 2,9 0,9 31 1,6 5,3 

Pref P 2,0 0,7 37 0,6 3,8 

S1 Z/S 4,8 0,7 14 3,0 5,7 

S2 Z 4,0 1,7 44 1,4 8,8 

S3 Z/S 5,0 1,3 25 1,9 8,5 

S4 S 3,4 1,8 52 0,4 6,1 

Sref Z 4,9 1,1 23 3,2 8,8 

U1 L 2,8 0,9 30 1,7 5,7 

U2 L 6,8 1,3 19 3,1 8,8 

Z1 Z 2,9 0,9 31 1,6 5,3 

* St.Dev. is standaarddeviatie, CV is variatiecoëfficiënt, Min. is minimum, Max. is maximum, nan betekent geen data 

**De penetrologger kan tot maximaal 8.8 MPa meten. 

 

Tabel 2.8 Maximale indringingsweerstand (MPa) in de diepere ondergrond (vanaf 45 cm-mv) met 
penetrologger gemeten op verschillende percelen; St.Dev. is standaarddeviatie, CV is 
variatiecoëfficiënt, Min. is minimum, Max. is maximum, nan betekent geen data, N=60 

Perceel Textuurklasse Gemiddelde St.Dev.* CV (%) Min. Max.** 

A1 A 2,7 0,7 28 1,3 5,0 

Aref L 2,7 1,1 40 1,1 6,1 

Eref P 4,6 1,1 25 2,5 6,3 

P1 Z/S 4,4 1,6 36 1,6 8,0 

P2 P/L 1,8 1,0 56 1,0 5,4 

P3 P/S 2,4 0,9 37 1,1 4,9 

P4 P/S 3,2 0,7 22 1,9 4,7 

Pref P 3,0 1,2 38 1,6 6,9 

S1 Z/S 4,7 1,0 22 2,8 6,6 

S2 Z 3,4 1,2 34 1,6 5,8 

S3 Z/S 5,9 1,1 18 5,2 6,7 

S4 S 2,7 1,2 44 0,9 5,8 

Sref Z 5,0 1,7 35 2,5 8,7 

U1 L 1,6 0,3 18 1,2 2,8 

U2 L 2,3 1,0 43 1,1 6,0 

Z1 Z 3,7 1,0 27 2,0 5,3 

* St.Dev. is standaarddeviatie, CV is variatiecoëfficiënt, Min. is minimum, Max. is maximum, nan betekent geen data 

**De penetrologger kan tot maximaal 8.8 MPa meten. 
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Figuur 2.10 Voorbeeld van indringingsweerstanden en vochtgehaltes gemeten op perceel P2 te 
Kanegem. X verwijst naar de meetlocatie binnen het transect van 15 meetpunten. De 
vochtgehalteprofielen werden gemeten op meetlocatie 3, 8 en 13. 
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Tot slot wordt in Figuur 2.11 en Tabel 2.9 een overzicht gegeven van de bodemkwaliteit bepaald 
met de visuele coreVESS-methode (Sq-score) per bodemlaag, locatie binnen het veld en 
textuurklasse. Hierbij werden ook de stalen uit Van der Bolt et al. (2016) opgenomen. De dataset 
bestond bijgevolg uit 252 bodemlagen. De bodemlaag waarin het staal werd genomen had een 
significant effect op Sq (p=0,00008). CSUB vertoonde significant (p<0,01) hogere Sq-waardes 
(slechtere bodemkwaliteit) in vergelijking met het globaal gemiddelde. Ook de locatie had een 
significant effect op Sq (p=0,00067), waarbij de middendelen significant (p<0,05) lagere Sq-
waardes hadden en dus een betere bodemkwaliteit dan het gemiddelde van de dataset. Tussen de 
textuurklassen onderling waren geen significante verschillen (p=0,2). 

 

 

 

  

Figuur 2.11 Sq-score bepaald met coreVESS, per bodemlaag, locatie binnen het veld en textuurklasse. 
Sq = 1 is goede kruimelige structuur, S = 5 is zeer verdicht. TOP is bovengrond, CSUB is verdichte 
ondergrond, SUB is diepere ondergrond, HEAD is kopakker, IN-FIELD is middendeel veld, Z-U zijn de 
hoofdtextuurklassen volgens de Belgische textuurdriehoek. N = 252. 

 
Worden op basis van de Sq-scores de bodemstalen opgedeeld in ‘goede’ en ‘slechte’ 
bodemstructuurkwaliteit, dan zijn de overeenkomende bodemkwaliteitsindicatoren significant 
(p<0,05) verschillend (Tabel 2.9). Bodemlagen van ‘goede’ structuur vertoonden globaal een lagere 
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indringingsweerstand, een lagere bulkdichtheid, een hogere doorlatendheid, een hogere 
luchtcapaciteit en een hogere macroporositeit. Textuur en organisch koolstofgehalte vertoonden 
geen significante verschillen tussen beide structuurkwaliteitsklassen. 
 
Tabel 2.9 Bodemkwaliteitsindicatoren, organisch koolstofgehalte (OC) en textuur voor de bodems van 
‘goede’ en ‘slechte’ bodemstructuurkwaliteit*.   

Sq Sq CoreVESS Iw  
(MPa) 

BD  
(Mg m-3) 

Lc  
(m3 m-3) 

MacP  
(m3 m-3) 

Ks  
(cm d-1) 

[1,3] 2,5 (0,4) b 2,95 (1,6) b 1,418 (0,124) b 0,071 (0,04) a 0,022 (0,02) a 158,5 (181,6) a 
(3,5] 3,6 (0,4)  

a 
4,23 (2,2) a 1,508 (0,113) a 0,059 (0,04) b 0,017 (0,01) b 99,9 (147,8) b 

 
Sq OC  

(g kg-1) 
Zand  
(%) 

Leem 
(%) 

Klei 
(%) 

[1,3] 10.1 (5,6) a 52.6 (29,5) a 36,2 (25,0) a 11,1 (9,3) a 
(3,5] 9.3 (4,8) a 56.7 (28,3) a 33,6 (25,1) a 9,7 (6,5) a 

* Bodems met ‘goede’ structuur hebben een Sq-score van 1 t.e.m. 3, deze met ‘slechte’ structuur een Sq-score van 3 t.e.m. 

5. Sq is de met coreVESS visueel bepaalde bodemkwaliteitsscore. Een rond haakje bij de Sq-groep betekent exclusief, een 

vierkant haakje inclusief de waarde. Cijfers tussen haakjes zijn de standaarddeviaties. Verschillende letters wijzen op een 

significant verschil (p<0.05). Iw is indringingsweerstand, BD is bulkdichtheid, Lc is luchtcapaciteit (i.e. volumetrisch 

vochtgehalte bij verzadiging min dat bij een vochtspanning van -50 hPa), Ks is de verzadigde hydraulische geleidbaarheid, 

macPOR is macroporositeit (i.e. volumetrisch vochtgehalte bij verzadiging min dat bij een vochtspanning van -10 hPa). N = 

252. 

2.6.3 Verslemping 

Op verschillende percelen werd oppervlakkige verslemping vastgesteld nadat er minimaal 200 mm 
regen was gevallen sinds de laatste bewerking of berijding. Tabel 2.10 geeft van de 
schuifspanningen, op 15 plaatsen per perceel met het handvintoestel gemeten, de gemiddeldes, 
standaardafwijking, variatiecoëfficiënt en minimum- en maximumwaarde. Zo wordt een idee 
bekomen van de spreiding van de schuifspanning en dus mate van verslemping per perceel. Op 
een aantal percelen was uiteindelijk toch een groenbedekker of wintergewas ingezaaid of waren 
reeds bodembewerkingen uitgevoerd op het ogenblijk van de geplande metingen, zodat 
handvinmetingen niet konden worden uitgevoerd. Figuur 2.12 geeft een voorbeeld van de 
gemeten schuifspanning op perceel P2 te Kanegem. 
 
Gezien er geen referentiekader voor schuifspanningen gelinkt aan verslemping is, dient de 
interpretatie met de nodige omzichtigheid te gebeuren. Globaal gezien was de schuifspanning het 
laagst op de zandige bodems en verhoogde ze naarmate het leemgehalte toenam. Dit volgt ook uit 
het matig maar significant (p=0,04) verband tussen leemgehalte en schuifspanning, weliswaar op 
basis van een beperkte dataset (Fig. 2.13). Deze bevindingen lijken ook de algemeen aangenomen 
vaststelling dat lemige bodems gevoeliger kunnen zijn aan verslemping dan zandige bodems te 
bevestigen (Fig. 2.14). De gemeten τ-waardes liggen trouwens in lijn met de waardes tussen 12 en 
16 kPa met een handvin opgemeten na 200 mm regen sedert de laatste bewerking door Govers en 
Poesen (1985) op een bodem met licht zandleem (P) tot zandleem (L) in Huldenberg.  
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Tabel 2.10 Schuifspanning (kPa) met handvin gemeten op verschillende percelen nadat 200 mm regen 
was gevallen sinds de laatste bewerking of berijding; St.Dev. is standaarddeviatie, CV is 
variatiecoëfficiënt, Min. is minimum, Max. is maximum, nan betekent geen data, N=15 

Perceel Textuurklasse Gemiddelde St.Dev. CV (%) Min. Max. 

A1 A 16,3 3,8 24 10,9 23,0 

Aref A/L nan nan nan nan nan 

Eref L nan nan nan nan nan 

P1 S 14,6 3,5 24 8,7 21,9 

P2 L 23,8 3,5 15 16,4 30,6 

P3 P/S 16,6 2,3 14 14,2 21,9 

P4 P/S 12,4 3,4 28 8,7 19,7 

Pref P/S nan nan nan nan nan 

S1 Z/S 4,8 1,3 27 3,3 8,7 

S2 Z nan nan nan nan nan 

S3 Z 13,6 6,5 48 7,7 28,4 

S4 Z nan nan nan nan nan 

Sref S 7,1 2,0 28 4,4 10,9 

U1 L nan nan nan nan nan 

U2 L 21,9 3,2 15 17,5 27,3 

Z1 Z nan nan nan nan nan 

* St.Dev. is standaarddeviatie, CV is variatiecoëfficiënt, Min. is minimum, Max. is maximum, nan betekent geen data 

 
 

Figuur 2.12 Voorbeeld van de variatie in schuifspanning gemeten op perceel P2 te 
Kanegem. 
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Figuur 2.13 De gemiddelde schuifspanning per perceel als functie van het leemgehalte. De 
foutenvlaggen geven de standaardafwijking aan op basis van 15 schuifspanningsmetingen. Het 
leemgehalte is het gemiddelde van de twee stalen per perceel genomen in het middendeel en de 
kopakker. 
 

Figuur 2.14 Bodemverslemping op perceel P2 (Kanegem) en S3 (De Pinte). 

 

2.6.4 Effect van bodemverdichting op hydraulische bodemeigenschappen 

Om zich een idee te kunnen vormen van het effect van bodemverdichting op de hydraulische 
bodemeigenschappen worden in Figuur 2.15 en 2.16 de waterretentiecurves gemeten in de 
boven- en verdichte ondergrond op de middendelen en kopakker van de referentiepercelen 
weergegeven. In Figuur 2.17 en 2.18 wordt dit herhaald maar dan voor de doorlatendheidscurves. 
De curves geven het gemiddelde van twee herhalingen. In Tabel 2.11 worden de 
basisbodemeigenschappen van de referentiepercelen gegeven. Opmerkelijk is dat de verdichte 
ondergrond op drie van de vier referentiepercelen een hogere bulkdichtheid heeft op de 
middendelen in vergelijking met de kopakker. Deze trend wordt ten dele weerspiegeld in de 
hydraulische bodemeigenschappen. Globaal vertoonden kopakkers echter wel een hogere 
bulkdichtheid dan de middendelen (Fig. 2.10). 
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Tabel 2.11 Basisbodemeigenschappen van de referentiepercelen 

 Middendeel Kopakker 

Perceel Diepte OC* 
(%) 

Zand 
(%) 

Leem 
(%) 

Klei 
(%) Textuur BD  

(Mg m-3) 
OC 
(%) 

Zand 
(%) 

Leem 
(%) 

Klei 
(%) Textuur BD  

(Mg m-3) 
Aref TOP 1,4 15,9 74,8 9,3 L 1,331 1,1 39,0 48,3 12,7 L 1,437 

 CSUB 1,4 15,7 74,8 9,4 L 1,350 0,8 17,4 73,4 9,1 L 1,659 
 SUB 1,0 15,7 73,3 11,0 L 1,443 0,5 15,2 75,7 9,2 L 1,474 

Pref TOP 1,2 51,5 40,6 7,9 L 1,103 1,5 50,6 42,5 6,9 L 1,264 
 CSUB 1,5 50,8 40,2 9,1 L 1,464 0,9 51,5 40,2 8,4 L 1,391 
 SUB 0,7 46,6 44,2 9,3 L 1,307 1,3 55,7 34,2 10,1 P 1,359 

Sref TOP 1,3 79,2 14,0 6,9 S 1,298 1,0 84,4 8,9 6,7 Z 1,452 
 CSUB 0,8 91,2 5,3 3,5 Z 1,505 1,0 84,4 10,1 5,5 Z 1,470 
 SUB 0,9 85,5 9,7 4,8 Z 1,415 0,2 94,9 2,3 2,9 Z 1,484 

Eref TOP 1,4 15,9 74,8 9,3 L 1,421 1,2 39,7 50,0 10,3 L 1,400 
 CSUB 1,4 15,7 74,8 9,4 P 1,530 0,7 51,7 39,3 9,0 P 1,490 
 SUB 1,0 15,7 73,3 11,0 S 1,291 0,9 40,3 51,1 8,6 L 1,494 

* OC is organisch-koolstofgehalte 
 
 

 

Figuur 2.15 Waterretentiecurves in de bovengrond (TOP) gemeten op de middendelen en kopakker 
van de referentiepercelen Aref (a), Pref (b), Sref (c) en Eref (d); de getoonde waardes zijn het 
gemiddelde van twee herhalingen. 
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Figuur 2.16 Waterretentiecurves in de verdichte ondergrond (CSUB) gemeten op de middendelen 
en kopakker van de referentiepercelen Aref (a), Pref (b), Sref (c) en Eref (d); de getoonde waardes 
zijn het gemiddelde van twee herhalingen. 

Figuur 2.17 Doorlatendheidscurves in de bovengrond (TOP) gemeten op de middendelen en kopakker 
van de referentiepercelen Aref (a), Pref (b), Sref (c) en Eref (d); de getoonde waardes zijn het 
gemiddelde van twee herhalingen. 
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Figuur 2.18 Doorlatendheidscurves in de verdichte ondergrond (CSUB) gemeten op de middendelen 
en kopakker van de referentiepercelen Aref (a), Pref (b), Sref (c) en Eref (d); de getoonde waardes 
zijn het gemiddelde van twee herhalingen. 

 

Figuur 2.19 toont het effect van 'goede’ versus ‘slechte’ bodemkwaliteit op de waterretentie- en 
doorlatendheidscurves. De getoonde curves zijn de gemiddeldes van alle stalen, dus inclusief deze 
uit Van der Bolt et al. (2016), per Sq-categorie, i.e., [1,3] voor ‘goed’ en (3,5] voor ‘slecht’ (in totaal 
252 bodemlagen). ‘Goede’ bodems hielden gemiddeld meer water op dan ‘slechte’ bodems tot 
een pF-waarde van ~2,5 (vochtspanning van –100 hPa). De verschillen waren significant tot pF 2 
(p<0,05). Dit bevestigt dat bodemstructuur in hoofdzaak van invloed is op de waterretentiecurve 
tot een pF van ~2,5 (Botula et al., 2012). Bodemtextuur en bodemorganisch-materiaalgehalte 
tussen beide groepen was immers niet significant verschillend. De gemiddelde 
doorlatendheidscurves waren eveneens verschillend tot een pF van ~2.5, al waren die verschillen, 
o.w.v. de veel grotere spreiding, enkel significant (p<0,05) nabij verzadiging, met een hogere K-
waarde voor ‘goede’ bodems in vergelijking met ‘slechte’. 
 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
            pagina 41 van 155 

 

Figuur 2.19 Gemiddelde vochtretentie- (links) en doorlatendheidscurve (rechts) van een bodem met 
‘goede’ (Sq [1,3]) en ‘slechte’ (Sq (3,5]) bodemstructuurkwaliteit. Sq verwijst naar score bepaald met 
visuele beoordelingsmethode coreVESS. pF is log(h) met h de drukhoogte (vochtspanning) in cm. Kh is 
doorlatendheid in cm dag-1. 
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3 VERFIJNEN PEDOTRANSFERFUNCTIES 

3.1 OPSTELLEN VERFIJNDE PEDOTRANSFERFUNCTIES 

Er werden pedotransferfuncties (PTF) opgesteld om:  
- de mate van bodemverdichting, uitgedrukt als een indringingsweerstand en ruimtelijk (op 60 

meetpunten per perceel) opgemeten, te vertalen naar bulkdichtheid (die slechts op twee locaties 
per perceel werd bepaald) 

- het effect van bodemverdichting, uitgedrukt als bulkdichtheid op de hydraulische 
bodemeigenschappen van de bodem (vochtretentie- en doorlatendheidscurves) door te rekenen. 
 

Er werd gekozen voor ‘klassieke’ multiple lineaire regressie, MLR (zie bv. Weynants et al., 2009; 
Tóth et al., 2015) om zo het effect van extreme bodemverdichting beter te kunnen verkennen in 
vergelijking met meer recente state-of-the-art methodes (bv. De Pue et al., 2020). Er werd hierbij 
gebruik gemaakt van de stapsgewijze regressiemethode waarbij in principe niet-significante 
(p>0.05) predictorvariabelen niet werden weerhouden. Niettemin werden ook andere data-
mining-methodes verkend, met name Generalized Additive Model (GAM), Support Vector Machine 
(SVM) en k Nearest Neighbour (kNN), om de voorspellingskracht van de multiple lineaire regressie 
in perspectief te kunnen plaatsen.  
 
De dataset bestond uit de gegevens die werden verzameld in deze studie, aangevuld met de 
gegevens uit Van der Bolt et al. (2016). Beide datasets zijn volledig compatibel gezien identieke 
meetprocedures werden gevolgd. Bij het opstellen van elke PTF werd 70% van de dataset gebruikt 
(i.e., de training-dataset). De overige 30% (i.e., de test-dataset) werd gebruikt ter validatie, om de 
voorspellingskracht van de PTF in te schatten. De gerapporteerde R2-waarden werden bepaald met 
de trainingsdata en dus bij het opstellen van de PTF via regressie. Ze geven de mate aan waarin de 
variatie van de responsvariabele wordt verklaard door een variatie van de predictorvariabele. Hoe 
hoger R2, hoe beter de predictorvariabelen de variatie van de doelvariabele kunnen verklaren. Om 
de voorspellingskracht in te schatten werd de Root Mean Square Error (RMSE) en de Mean 
Absolute Error (MAE) berekend op de testdataset. Hoe kleiner RMSE en MAE, hoe performanter 
het model. Beide maten worden uitgedrukt in de eenheid van de responsvariabele. MAE geeft de 
gemiddelde fout (als verschil tussen gemeten en voorspelde waarde) en is direct te interpreteren. 
RMSE laat eerder toe het effect van grote fouten in te schatten. RMSE levert dan ook steeds een 
grotere waarde op dan MAE. De dataverwerking gebeurde in Python 3.7 en in R studio. 
 
Wordt de correlatie tussen de potentiële predictorvariabelen en bulkdichtheid, en de punten 
(vochtgehaltes) van de waterretentiecurve en doorlatendheid Ks onderzocht, dan lijkt 
bulkdichtheid sterk significant (p<0.001) te zijn gecorreleerd met OC- en kleigehalte, 
indringingsweerstand en Sq-score. Zandgehalte en diepte waren beperkt significant (p<0.05). De 
waterretentiecurve was sterk significant gecorreleerd aan klei- en zandgehalte, aan bulkdichtheid 
(in het natte traject waar structuur een rol speelt) (p<0.001), en in mindere mate aan OC-gehalte 
(p<0.001, p<0.01, p<0.05). De correlatie met de Sq-score was nu slechts beperkt significant 
(meestal p<0.05). 
 
Figuur 3.1 toont de RMSE van PTFs voor de punten (vochtgehaltes) van de waterretentiecurve 
bekomen met diverse data-mining-methodes op zowel de trainings- als testdataset. Ook al scoorde 
MLR op de trainingsdataset iets zwakker dan de andere methodes, zijn performantie was goed tot 
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beter op de testdataset. Noteer dat de RMSE-waarden iets kunnen afwijken t.o.v. deze gegeven in 
Tabel 3.2 gezien de dataset in deze preliminaire verkenning kleiner was. 
 

 

Figuur 3.1 Performantie in termen van RMSE (Root Mean Squared Error) van kandidaat-PTFs ter 
bepaling van de punten (vochtgehaltes) van de waterretentiecurve bekomen met diverse data-mining-
methodes op zowel de trainings- (links) als testdataset (rechts). GAM is Generalized Additive Model, 
SVM is Support Vector Machine, kNN is k Nearest Neighbour (kNN), MLR is Multiple Linear Regression. 
N=149 voor training en N=66 voor testing. pF is log(h) met h de drukhoogte (vochtspanning) in cm. 

3.2 PEDOTRANSFERFUNCTIE VOOR BULKDICHTHEID 

Om de ruimtelijke spreiding in bodemverdichting binnen percelen (en dan in eerste instantie de 
referentiepercelen waarop de verdere modellering zich zal richten) te kunnen linken aan een 
spreiding in hydraulische bodemeigenschappen werd nagegaan in welke mate bulkdichtheid 
geschat kan worden op basis van indringingsweerstand nabij veldcapaciteit, eventueel gekoppeld 
aan organische koolstofgehalte, zand- en kleigehalte, en/of diepte als dummyvariabelen. 
Indringingsweerstanden werden immers op 60 meetpunten langsheen een transect met 15 
locaties en 4 herhalingen per perceel opgemeten (paragraaf 2.2.1). De predictorvariabelen werden 
zonder transformatie in de analyse opgenomen.  
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In eerste instantie werden van alle percelen de bulkdichtheden van de twee meetlocaties en drie 
dieptes gekoppeld aan gemiddelde indringingsweerstanden gemeten op diezelfde meetlocaties en 
dieptes. Het was niet altijd mogelijk om op alle dieptes de vier herhalingen op te nemen, gezien de 
conus van de penetrologger op sommige plaatsen niet door het volledige bodemprofiel kon 
worden geduwd als gevolg van een te hoge weerstand.  
 
Er werd een significant model gevonden dat bulkdichtheid relateert aan indringingsweerstand 
nabij veldcapaciteit (BD1, Tabel 3.1), OC- en kleigehalte, en de diepte (dummy). De R2 bedraagt 
0,436 (N=155), RMSE 0,115 Mg m-3 en MAE 0,088 Mg m-3. Een scatterplot met gemeten en met 
BD1-voorspelde bulkdichtheden wordt gegeven in Figuur 3.2. 

 
Tabel 3.1 Coëfficiënten van de multiple regressiemodellen voor de bulkdichtheid. Het model heeft 
volgende vorm: BD = b0 + b1 X1 + b2 X2 + … bn Xn, BD is bulkdichtheid in Mg m-3, X1 … Xn zijn de 
predictorvariabelen met n het aantal variabelen, Iw is de indringingsweerstand nabij veldcapaciteit in 
MPa, OC is het organische C-gehalte in %, Klei is het kleigehalte in %, D is een dummyvariabele voor 
diepte (D = 1 voor bovengrond, D = 2 voor verdichte ondergrond, D = 3 voor diepere ondergrond), Sq 
is bodemkwaliteitsscore (1,..., 5) bepaald met CoreVESS; R² is de determinatiecoëfficiënt bepaald op 
de trainingsdata, RMSE en MAE zijn respectievelijk Root Mean Square Error en Mean Absolute Error 
bepaald op de testdata, N is het aantal samples in de training-dataset. 

Model intercept Iw OC Klei D Sq R² RMSE MAE N 
BD1 1,516486 0,040103 -0,08626 -0,00272 -0,0327  0,436 0,115 0,088 155 

BD2_Aref 1,334643 0,045141     0,800   6 
BD3_Eref 1,371688 0,036101     0,961   5 
BD4_Pref 1,168228 0,058713     0,702   6 

BD5 1,641398  -0,10969 -0,0043 -0,0139  0,271 0,121 0,093 155 
BD6 1,458523  -0,11633 -0,0035 -0,0188 0,063768 0,391 0,116 0,091 155 

BD7_Sref 1,270599 0,040981     0,568   12 
 
 
Wordt het effect van bodemtype a priori uitgesloten en worden de regressies dus per perceel 
uitgevoerd, dan leverde dit performantere regressiemodellen op, zoals in Tabel 3.1 weergegeven, 
met voor het Aref-, Eref-, Pref- en Sref-perceel een R2 van 0,800, 0,961, 0,702 en 0,568, 
respectievelijk. Scatterplots voor de modellen B2 tot B4 en model B8 worden in Figuur 3.5 
getoond. In deze vier modellen was enkel de indringingsweerstand een significante 
predictorvariabele (p<0.05). Om de ruimtelijke variabiliteit bij de modellering van de 
waterhuishouding op de referentiepercelen Aref, Eref, Pref en Sref in rekening te brengen, wordt 
gesuggereerd om respectievelijk model BD2_Aref, BD3_Eref, BD4_Pref en BD7_Sref te hanteren.  
 
De volledige dataset werd ook aangewend om een globale PTF voor bulkdichtheid op te stellen, 
dus niet specifiek voor percelen waarvan de indringingsweerstand is gekend. Dit leverde een 
significant model (BD5 in Tabel 3.1) op met R2 = 0,271, RMSE = 0,121 Mg m-3 en MAE = 0,093 Mg 
m-3.  De meetfout (RMSE) van dit model is lager dan dat van het door Boucneau et al. (1998) 
gesuggereerde beste model om bulkdichtheid van landbouwbodems in te schatten (met name dat 
van Manrique en Jones, 1991), waarvan de RMSE 0,136 Mg m-3 bedroeg. Wordt ook de visueel 
opgemeten bodemkwaliteit (Sq) in de PTF opgenomen (model B6), dan vergroot de performantie 
van het model en zijn voorspellingskracht (R2 = 0,391, RMSE = 0,116 Mg m-3, MAE = 0,091 Mg m-3). 
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Figuur 3.2 Scatterplot met gemeten versus voorspelde bodemdichtheid m.b.v. model BD1 met 
aanduiding van trainings- en testdata. 

 

 

 

Figuur 3.3 Bulkdichtheden versus indringingsweerstand nabij veldcapaciteit voor referentiepercelen Aref 
(a), Eref (b), Pref (c) en Sref (d). De volle lijn is het regressiemodel (zie Tabel 3.1, modellen BD2 tot 
en met BD4 en BD7). N=5-12. 
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3.3 PEDOTRANSFERFUNCTIES VOOR HYDRAULISCHE 
BODEMEIGENSCHAPPEN 

Om de effecten van bodemverdichting op het watertransport te kunnen doorrekenen aan de hand 
van verschillende scenario’s werden functies opgesteld met bulkdichtheid als één van de 
predictorvariabelen, naast organische koolstof-, zand- en kleigehalte, en diepte als 
dummyvariabele. Deze laatste werd gelijk gesteld aan 1 voor de bovengrond, aan 2 voor de 
verdichte ondergrond en aan 3 voor de diepere ondergrond. Ook de m.b.v. coreVESS visueel 
bepaalde bodemkwaliteitsindicator (Sq) werd in de analyse meegenomen. Er werd geopteerd voor 
zgn. punt-pedotransferfuncties, waarbij punten van de vochtretentie- of doorlatendheidscurves 
werden geschat. De PTFs berekenen m.a.w. vochtgehaltes of doorlatendheden bij vooraf 
geselecteerde bodemvochtspanningen (pF-waarden).  
 
Bij het opstellen van de regressiemodellen werd de visueel bepaalde bodemkwaliteitsindicator Sq 
niet geselecteerd als predictorvariabele (p>0,05). Dit is ook het geval voor de indringingsweerstand 
omdat deze vrij goed gecorreleerd is aan bulkdichtheid (paragraaf 3.2). 
 
Tabel 3.2 geeft voor verschillende vochtgehaltes (bij bepaalde bodemvochtspanningen) de 
coëfficiënten van de via stapsgewijze bekomen regressievergelijkingen. De 
determinatiecoëfficiënten van de functies bepaald op de trainingsdata (N=176) zijn vrij hoog, met 
R2 variërend van 0,640 tot 0,803. De meetfouten RMSE en MAE bepaald op de 75 trainingsdata per 
punt zijn vrij laag en variëren respectievelijk van 0,029 tot 0,035 m3 m-3 en van 0,022 tot 0,027 m3 
m-3. Dit zijn zeer behoorlijke waarden en beter als van de meeste PTFs vermeld in het reviewartikel 
van Vereecken et al. (2010). Ook in vergelijking met recent opgestelde PTFs op basis van de 
Europese dataset EU-HYDI en met vergelijkbare inputvariabelen, waar RMSE varieerde van 0,028 
tot 0,034 m3 m−3 voor 𝜃𝜃 bij pF 0, van 0,055 tot 0,058 m3 m−3 voor 𝜃𝜃 bij pF 2,5, en van 0,043 tot 
0,048 m3 m−3 voor 𝜃𝜃 bij pF 4, zijn dit zeer gunstige waarden. 
 
Figuur 3.4 toont een scatterplot met gemeten en waargenomen vochtgehaltes bij de 
bodemvochtspanningen waarvoor functies werden opgesteld (zie Tabel 3.2) met onderscheid 
tussen trainings- en testdata. 
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Tabel 3.2 Coëfficiënten van de multiple regressiemodellen voor geselecteerde punten van de 
vochtretentiecurve (vochtgehaltes θ in m3 m-3 bij bepaalde bodemvochtspanning ψ uitgedrukt als pF). 
Het model heeft volgende vorm: θpF = b0 + b1 X1 + b2 X2 + … bn Xn, waarbij θ bodemvochtgehalte is in 
m3 m-3, X1 … Xn de predictorvariabelen met n het aantal variabelen, BD de bulkdichtheid in Mg m-3, OC 
het organische C-gehalte in %, Zand en Klei het zand- en kleigehalte in %, D de diepte (D = 1 voor 
bovengrond, D = 2 voor verdichte ondergrond, D = 3 voor diepere ondergrond);  R² is de 
determinatiecoëfficiënt bepaald op de trainingsdata, RMSE en MAE zijn respectievelijk Root Mean 
Square Error en Mean Absolute Error bepaald op de testdata, N is het aantal samples in de training-
dataset. 

Model intercept OC Zand Klei BD D R² RMSE MAE N 
θpF0,0 0,63683 0,01169 -0,00043 0,002403 -0,17768 0,003423 0,730 0,029 0,022 176 
θpF1,0 0,58534 0,009017 -0,00034 0,002222 -0,15093 0,004026 0,670 0,030 0,023 176 
θpF1,25 0,53701 0,01173 -0,00033 0,002291 -0,12781 0,005899 0,650 0,031 0,024 176 
θpF1,5 0,46234 0,01600 -0,00035 0,002526 -0,09103 0,007868 0,640 0,032 0,025 176 
θpF1,75 0,33800 0,026744 -0,00059 0,003138 -0,02456 0,009163 0,687 0,033 0,026 176 
θpF2,0 0,21694 0,034803 -0,00119 0,004113 0,04719 0,005961 0,770 0,032 0,024 176 
θpF2,5 0,06516 0,037482 -0,00128 0,005745 0,10588 0,001375 0,803 0,032 0,026 176 
θpF3,0 -0,04838 0,039636 -0,00066 0,007101 0,11533 0,001589 0,775 0,035 0,027 176 
θpF3,5 -0,08116 0,035318 -0,00039 0,007153 0,10125 0,004230 0,779 0,034 0,025 176 
θpF4,0 -0,06939 0,029048 -0,00026 0,006473 0,07355 0,005856 0,779 0,031 0,023 176 

 
 

 

Figuur 3.4 Scatterplot met gemeten versus voorspeld bodemvochtgehalte m.b.v. de PTFs uit Tabel 3.2 
met aanduiding van trainings- en testdata. 

 
De coëfficiënten van de via stapsgewijze verkregen regressies voor de doorlatendheden (bij 
bepaalde bodemvochtspanningen) worden in Tabel 3.3 gegeven. Vanaf een bodemvochtspanning 
van -1000 hPa (pF 3) was de doorlatendheid voor veel bodemstalen tot 0 cm d-1 gezakt. Daarom 
konden vanaf pF 3 geen regressievergelijkingen worden opgesteld. De determinatiecoëfficiënten 
van de (significante) functies bepaald op de trainingsdata (N=149) zijn, zoals kon worden verwacht, 
beduidend lager dan die voor de vochtretentiecurve. De meetfouten bepaald op de testdata 
(N=64) zijn vrij hoog met RMSE variërend van 0,372 tot 0,818 logK en MAE van 0,315 tot 0,631 
logK. Echter, vergeleken met de PTFs vermeld in Vereecken et al. (2010) zijn dit vrij goede 
waarden. R2-waarden vermeld in de literatuur zijn meestal lager dan 0,2. De resultaten zijn ook 
duidelijk beter dan deze van de recent opgestelde Europese PTF waar RMSE van logK bij 
verzadiging (pF 0) varieerde van 1,06 tot 1,09 (Tóth et al., 2015). 
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Tabel 3.3 Coëfficiënten van de multiple regressiemodellen voor geselecteerde punten van de 
doorlatendheidscurve (logaritme van doorlatendheid K in cm d-1 bij bepaalde bodemvochtspanning  
uitgedrukt als pF). Het model heeft volgende vorm: logKpF = b0 + b1 X1 + b2 X2 + … bn Xn, waarbij 
K de doorlatendheid in cm d-1 is, X1 … Xn de predictorvariabelen met n het aantal variabelen, BD de 
bulkdichtheid in Mg m-3, OC het organische C-gehalte in %, Zand en Klei zijn het zand- en kleigehalte 
in %, D de diepte (D = 1 voor bovengrond, D = 2 voor verdichte ondergrond, D = 3 voor diepere 
ondergrond); R² is de determinatiecoëfficiënt bepaald op de trainingsdata, RMSE en MAE zijn 
respectievelijk Root Mean Square Error en Mean Absolute Error bepaald op de testdata, N is het aantal 
samples in de training-dataset. 

Model intercept OC Zand Klei BD D R² RMSE MAE N 
logKpF0,0 9,43273 -0,16887 -0,00162 -0,04577 -4,51876 -0,17365 0,378 0,732 0,593 149 
logKpF1,0 8,15480 -0,40575 0,00655 -0,06637 -4,16882 -0,19070 0,455 0,818 0,631 149 

logKpF1,25 7,48368 -0,41084 0,00824 -0,07099 -3,98960 -0,14809 0,484 0,810 0,616 149 
logKpF1,5 6,59424 -0,39068 0,00955 -0,07412 -3,72021 -0,10101 0,516 0,758 0,575 149 

logKpF1,75 5,14828 -0,28522 0,00810 -0,07371 -3,16440 -0,03722 0,520 0,661 0,510 149 
logKpF2,0 3,21876 -0,12944 -0,00178 -0,06782 -2,26295 0,04247 0,402 0,567 0,440 149 
logKpF2,5 -0,32795 0,04499 -0,01002 -0,03912 -0,83878 0,01904 0,312 0,372 0,315 149 

 
Een scatterplot met gemeten en waargenomen doorlatendheden bij de bodemvochtspanningen 
waarvoor functies werden opgesteld (Tabel 3.3) waarbij trainings- en testdata worden 
onderscheiden, wordt in Figuur 3.5 getoond. Bij het opstellen van de regressies voor de 
doorlatendheid bleek de visueel bepaalde en aan bodemstructuur gerelateerde variabele Sq veelal 
significant te zijn. Wordt Sq opgenomen in de doorlatendheid-PTFs, dan verhoogde R2 met 
maximaal 0,025, terwijl de meetfout niet verbeterde. Daarom en om de conformiteit met de 
vochtretentie-PTFs te behouden is Sq niet meegenomen in de regressievergelijkingen. 
 

 

Figuur 3.5 Scatterplot met gemeten versus voorspelde doorlatendheid m.b.v. de PTFs uit Tabel 3.3 
met aanduiding van trainings- en testdata. 
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3.4 EFFECT VAN VERDICHTING OP DE HYDRAULISCHE 
BODEMEIGENSCHAPPEN VOLGENS DE PTFS 

Figuur 3.6 toont per textuurklasse het met de PTFs gesimuleerde effect van verdichting op de 
vochtretentiecurve van de verdichte ondergrond.  

 

 

Figuur 3.6 Gesimuleerd effect van bulkdichtheid BD (in Mg m-3) op de vochtretentiecurve van de 
verdichte ondergrond met textuur S, Z, P, L, A en E. De BD-waarden (in legende) werden bekomen 
met model BD1 en een indringingsweerstand Iw van 0.3 MPa, 3 MPa en 8 MPa. Het organisch-
koolstofgehalte bedroeg 1%. 
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Het zand- en kleigehalte was dat van het centrale punt per textuurklasse. Het organische 
koolstofgehalte werd op 1% gehouden voor alle bodems. Als bulkdichtheid werd model BD1 
genomen waarbij een indringingsweerstand nabij veldcapaciteit Iw van 0.3 MPa, 3 MPa en 8 MPa 
werd gekozen. Deze waarden komen overeen met de uiterste en gemiddelde Iw-waarden van de 
volledige dataset.  
 
Figuur 3.7 toont het effect van de indringingsweerstand nabij veldcapaciteit op de bulkdichtheid 
voorspeld met model BD1. Uiteraard neemt de bulkdichtheid toe naarmate de 
indringingsweerstand toeneemt. Gezien het centrale kleigehalte (in de textuurdriehoek) van de 
textuurklassen Z, S, P, L en A onderling weinig varieert, is de variatie in bulkdichtheid tussen die 
klassen vrij beperkt. Niettemin kan worden vastgesteld dat conform wat algemeen wordt 
aangenomen de bulkdichtheid afneemt naarmate het kleigehalte toeneemt. 
 

 

Figuur 3.7 Gesimuleerd effect van indringingsweerstand nabij veldcapaciteit op bulkdichtheid van de 
verdichte ondergrond met textuur S, Z, P, L, A en E. Het organisch-koolstofgehalte bedroeg 1%. 

 
Naarmate de bulkdichtheid toeneemt (Figuur 3.6), neemt de helling van de waterretentiecurve 
aan het inflectiepunt af (kleinere afname vochtgehalte bij bepaald vochtspanningsverschil) of de 
curve vlakt af. Deze helling wordt vooral bepaald door de ‘structurele’ porositeit. Deze omvat 
microscheuren, scheuren, bio-poriën, interaggregaatporiën en macroporiën en wordt beïnvloed 
door het bodembeheer of mate van bodemverdichting. ‘Texturele’ porositeit, t.g.v. minerale 
bodemdeeltjes, wordt daar weinig door beïnvloed. Het gedrag van de PTFs beantwoordt in die zin 
goed aan de theorie van o.a. Dexter (2004). Merk wel op dat een indringingsweerstand van 8 MPa 
en dus een bulkdichtheid van ruim 1.6 Mg m-3 eigenlijk niet werd vastgesteld op de A- en E-
percelen en de berekende curves dus geëxtrapoleerd zijn. Dit kan de knik in de 
waterretentiecurves voor beide bodems nabij het inflectiepunt verklaren.   
 
Het gedrag van de waterretentie-PTFs beantwoordt ook heel goed aan recente bevindingen van 
Glab (2014) die waterretentiecurves van een zandlemige Mollic Fluvisol in Polen onderworpen aan 
verschillende passages met een tractor op twee dieptes vergeleek (Figuur 3.8). In vergelijking met 
de referentie (0 passages) nam bij 2, 4 en 6 passages het vochtgehalte af in het natte traject, 
terwijl er eveneens een (niet-significante, p>0,05) toename was in het drogere traject. Merk op dat 
Glab (2014) de vochtspanning in kPa uitdrukte, terwijl in onderliggende studie hPa, equivalent aan 
cm, werd gebruikt. Gelijkaardige resultaten, met dus meer retentie van water in het drogere 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
pagina 52 van 155   

traject, werden ook gerapporteerd door Assouline et al. (1997), waarbij bodems in het labo uni-
axiaal werden gecomprimeerd.  
 

Figuur 3.10 Waterretentiecurves van een zandlemige Mollic Fluvisol onderworpen aan 0, 2, 4 en 6 
passages (P) met een tractor op een diepte van 0-10 cm en 10-20 cm (Glab, 2014) 

 
 
Het met de PTFs gesimuleerde effect van verdichting op de doorlatendheidscurve van de verdichte 
ondergrond per textuurklasse staat in Figuur 3.9. 
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Figuur 3.9 Gesimuleerd effect van bulkdichtheid BD (in Mg m-3) op de doorlatendheid van de verdichte 
ondergrond met textuur S, Z, P, L, A en E. De BD-waarden (in legende) werden bekomen met model 
BD1 en een indringingsweerstand Iw van 0.3 MPa, 3 MPa en 8 MPa. Het organisch-koolstofgehalte 
bedroeg 1%. 

 
De PTFs voorspellen dat de (onverzadigde) doorlatendheid binnen het traject waarover de PTFs 
konden worden opgesteld, i.e., tussen verzadiging en een bodemvochtspanning van –1000 hPa, 
groter blijft naarmate de bulkdichtheid toeneemt. Sommige labo-studies toonden nochtans aan 
dat bodemverdichting kan resulteren in een hogere doorlatendheid in het drogere traject t.g.v. 
een hogere connectiviteit tussen de kleine met water gevulde poriën (Richard et al., 2001). Het 
aantal studies die het effect van bodemverdichting op de (onverzadigde) doorlatendheid hebben 
bestudeerd, is echter uiterst beperkt. 
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4 VOCHTGEHALTEN, GRONDWATERSPIEGELDIEPTES EN 
SCHIJNSPIEGELDIEPTES IN DE VIER 
REFERENTIEPERCELEN 

Ten behoeve van de modelleringsstudie naar de effecten van bodemverdichting en –verslemping 
op de waterhuishouding werd op vier referentiepercelen de grondwaterspiegeldiepte, de 
schijnspiegeldiepte bovenop de verdichte ondergrond en het vochtgehalte continu opgemeten. De 
percelen Aref (Baaigem) en Sref (Kruishoutem) werden na afronden van de studie door Van der 
Bolt et al. (2016) gecontinueerd en zijn op extra locaties en extra dieptes bemeten. Vinkt (Pref) en 
Sint-Margriete (Eref) waren nieuwe percelen. Er werd naar gestreefd de metingen uit te voeren op 
percelen met een bovengrond behorende tot de textuurklassen A, P, S en E. Finaal bleek de 
bouwvoor van het perceel Sint-Margriete een L-textuur te hebben, en niet de beoogde E-textuur. 
De textuur van het Aref-perceel Baaigem bevindt zich op de grens tussen A en L. 
 
Per perceel werd op twee plaatsen gemeten (Fig. 4.1); enerzijds ter hoogte van een minder 
verdicht deel (‘midden’), anderzijds ter hoogte van de meer verdichte kopakker (‘kop’). Echter, het 
landbouwkundig gebruik van de percelen liet enkel toe de metingen binnen een afgebakende zone 
aan de randen van de percelen in te richten, weliswaar op locaties die voor de installatie van de 
meetapparatuur de normale landbouwoperaties ondergaan hadden.  
 

Figuur 4.1 Meetlocaties voor vochtgehalte, grondwaterspiegeldiepte en schijnspiegeldiepte binnen de 
vier geselecteerde referentiepercelen (Aref, Pref, Sref, Lref) 

 
Vochtgehaltes werden op vier dieptes gemeten met horizontaal geplaatste en gekalibreerde 
capacitantie-sensoren (TEROS10, TEROS12, 10HS, GS1, GS3) verbonden met EC50- en ZL6-
dataloggers (allen Meter Group), met name net onder het maaiveld op -5 cm, in de bovengrond op 
-15 cm, in de verdichte ondergrond op -35 cm en in de ondergrond op -75 cm.  
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Grondwaterspiegeldieptes en schijnspiegeldieptes werden gemeten met DIVER-sensoren 
(Eijkelkamp Soil & Water) opgehangen op 2,0 m diepte en 0,4 m diepte in respectievelijk 2,1 m-
diepe en 0,45 m-diepe peilbuizen (Fig. 5.4 en Aanhangsel 3). Voor details omtrent de apparatuur 
en de kalibratie van de vochtsensoren wordt verwezen naar Van der Bolt et al. (2016).  
 

Figuur 4.2 Plaatsing peilbuizen ter bepaling van grondwaterspiegeldiepte en schijnspiegel.  

 
De metingen1 werden uitgevoerd ten behoeve van de modellering en niet om de effecten van 
verdichte lagen en verslemping te begrijpen. De metingen werden immers niet in herhalingen 
uitgevoerd, maar slecht over één profiel per meetlocatie (midden of kop).  
 
Niettemin zijn er wel een aantal duidelijke trends waarneembaar. Op alle percelen valt in het 
voorjaar (vanaf eind januari in 2019 en eind februari in 2020, op perceel Sref ook in december 
2019) het ‘nerveuze’ verloop van de vochtgehaltes in de bouwvoor samen met het voorkomen van 
schijnspiegels. Die schijnspiegels lijken op hun beurt synchroon te lopen met een verhoging van de 
grondwatertafel. De pieken in schijn- en grondwaterspiegeldieptes vallen exact samen met de 
pieken in de vochtgehaltes. Merk wel op dat verschillen in waargenomen vochtgehaltes tussen de 
dieptes ook te verklaren zijn door verschillen in waterretentiecurves.  
 
Schijnspiegels werden op alle percelen waargenomen.  Op Pref was dat zowel op het middendeel 
als op de kopakker.  Figuur 4.3 toont een aantal foto’s genomen met een time-lapse camera (één 
foto per dag) ter hoogte van de kopakker van het perceel Pref op dagen met waargenomen 
schijnspiegels. De mate van plasvorming valt perfect te linken aan het voorkomen van 
schijnspiegels en de hoge vochtgehaltes (Figuur 4.4, Aanhangsel 3). Op alle dagen waarop 
plasvorming optrad, waren de schijnspiegels aanwezig en was de bodem in de bouwvoor vrijwel 
verzadigd. De doorgaans in deze periode waargenomen plassen kunnen dus hoofdzakelijk worden 
verklaard door de zeer hoge vochtgehaltes (nabij verzadiging). Slechts één uitzondering hierop 
vormden de plassen waargenomen op 18/01/2020, toen water stagneerde in de gevormde 
wielsporen. De waarnemingen duidden er niet op dat verslemping effectief tot plasvorming leidde. 

 
1 Alle metingen van de neerslag, het bodemvochtgehalte (op vier diepten), de grondwaterspiegeldiepte, de schijnspiegeldieptes en de 
grondwatertemperatuur op de vier percelen tijdens 2019-2020 staan in Aanhangsel 3. 
De neerslaggegevens zijn afkomstig van de nabij gelegen VMM-meteostations Zingem en Sint-Laureins (via waterfinfo.be). 
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Figuur 4.3 Foto’s genomen met een time-lapse camera ter hoogte van de kopakker van het perceel Pref 
op dagen met waargenomen schijnspiegels op 18/01/2019, 27/01/2019, 21/10/2019, 13/12/2019, 
13/02/2020, 14/02/2020, 29/02/2020, 06/03/2020 en 12/03/2020 
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Figuur 4.4 Vochtgehaltes (top) en grondwater- en schijnspiegeldieptes (onder) gemeten ter hoogte van 
de kopakker op perceel Pref. De legende geeft de dieptes onder het maaiveld aan waarop gemeten 
werd. 
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5 MODELLERING WATERTRANSPORT VOOR DE 
REFERENTIEPERCELEN 

Conform de eerdere studie wordt het fysische procesmodel SWAP (Kroes et al., 2017) gebruikt 
voor de modellering (Van der Bolt et al. 2016). SWAP simuleert de waterbeweging in de 
onverzadigde en verzadigde zone op basis van de Richards’ vergelijking en is daardoor in staat de 
effecten van veranderingen in bodemeigenschappen als gevolg van verdichting te kwantificeren. 
SWAP is voor deze studie uitgebreid met de mogelijkheid om de dynamische ontwikkeling van 
verslemping te simuleren.  
 
Voor de referentiepercelen zijn met de lokale metingen en pedotransferfuncties SWAP-modellen 
opgezet om de veldomstandigheden te simuleren. Het gewasgroeimodel WOFOST (de Wit et al. 
2019) is gekoppeld aan SWAP en gebruikt om behalve de perceel-specifieke hydraulische 
bodemeigenschappen ook de gewasgroei locatie-specifiek te kunnen simuleren. De berekeningen 
zijn uitgevoerd met de in het laboratorium van Universiteit Gent gemeten bodemeigenschappen. 
Daarnaast zijn berekeningen uitgevoerd waarbij op basis van de gemeten indringingsweerstanden 
de hydraulische bodemeigenschappen zijn bepaald via de pedotransferfuncties (PTF’s, par. 3.2 en 
3.3). De lokaal gemeten variatie in indringingsweerstanden (voor de meetplaats met 4 herhalingen 
het dichtst bij de bodemvochtmetingen, zie par. 2.2) is daarbij gebruikt om spreiding in de 
rekenresultaten te verkrijgen. Deze spreiding geeft een indicatie van de betrouwbaarheid van de 
rekenresultaten, gegeven de variatie in de gebruikte hydraulische bodemeigenschappen. Verwacht 
mag worden dat de variatie binnen het perceel wellicht nog groter zal zijn.  
 
De op de vier referentiepercelen gemeten bodemvochtgehalten en grondwaterspiegeldieptes zijn 
gebruikt voor het toetsen van de modelresultaten. Voor elk perceel zijn berekeningen uitgevoerd 
voor het midden van het perceel en voor de kopakker. Aangenomen wordt dat de kopakker een 
min of meer verdichte situatie betreft en waarbij verondersteld wordt dat het midden van het 
perceel minder verdicht is.  

5.1 HYDRAULISCHE BODEMEIGENSCHAPPEN 

De berekeningen werden uitgevoerd met de op de naastgelegen locaties gemeten fysische en 
hydraulische bodemeigenschappen. Kanttekening daarbij is dat de monstername op de percelen 
heeft plaatsgevonden, terwijl de metingen van het bodemvochtgehalte ter hoogte van de 
monsternamelocaties aan de randen van het perceel hebben plaatsgevonden, dit om het 
bewerken van het land niet te hinderen. De bodemopbouw en -eigenschappen van de 
monstername- en meetlocaties kunnen daarom in meer of mindere mate van elkaar verschillen en 
dit kan gevolgen hebben bij het vergelijken van de simulatieresultaten op basis van de gemeten 
bodemeigenschappen met de metingen van de waterhuishouding in het veld.  
 
De hydraulische bodemeigenschappen voor de verdichte ondergrond (CSUB) en ondergrond (SUB) 
zijn met de PTF’s (par. 3.2) bepaald via de volgende stappen: 

- De bulkdichtheid is bepaald voor de gemeten indringingsweerstanden via een PTF.  
- Deze bulkdichtheid is gebruikt om met PTF’s de hydraulische bodemeigenschappen af te leiden.  
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- Met behulp van het programma RETC (Van Genuchten et al. 1991) zijn op basis van de in de 
vorige stap berekende karakteristieken de bijbehorende Mualem-vanGenuchten curves afgeleid. 
De relaties en de onzekerheidsband zijn op deze manier continu gemaakt. In de 
modelberekeningen met SWAP zijn deze relaties gebruikt. 

5.1.1 Schatten bulkdichtheden met pedotransferfuncties 

De bulkdichtheid werd bepaald voor de gemeten indringingsweerstanden en met de voor de 
respectievelijke textuur afgeleide PTF (tabel 3.1). Daartoe werden, voor de dichtst bij de 
meetlocatie (‘kop’ en ‘midden’) gelegen dwarsraai van 4 gemeten indringingsweerstanden, de 
grootste, de mediaan en de kleinste gemeten indringingsweerstand voor de verdichte ondergrond 
en de ondergrond geselecteerd.  
 
Tabel 5.1 De op de referentiepercelen in de buurt van de meetpunten gemeten dichtheden, de met de 
pedotransferfuncties voor gemeten indringingsweerstanden berekende dichtheden (kg/m3) van de 
verdichte ondergrond (CSUB) en ondergrond (SUB), en de in het veld bepaalde diepte van de lagen. 

 
Zoals verwacht zijn de dichtheden veelal groter voor de locatie ‘kop’ dan voor ‘midden’, waarbij de 
range in dichtheden in grootte varieert tot meer dan 300 kg/m3. Vergelijken van de spreiding 
(bepaald als het verschil tussen de kleinste en de grootste weerstand) leert dat voor de percelen 
Baaigem, Vinkt en Kruishoutem de spreiding het grootst is op de kopakker en structureel kleiner is 
voor midden van het perceel. Dat geld niet voor Sint-Margriete waar het omgekeerde zichtbaar is, 
maar waar de verschillen in de spreiding tussen midden en ‘kop’ klein zijn. Voor de ondergrond 
van Sint-Margriete en Kruishoutem ‘kop’ zijn de verschillen in de spreiding tussen ‘kop’ en 
‘midden’ groot als gevolg van het ontbreken van gemeten indringingsweerstanden voor deze laag. 
Immers in de ondergrond van Kruishoutem ‘kop’ en Sint-Margriete konden geen 
indringingsweerstanden gemeten worden (waarden BD in het rood). Op deze locaties lukte het op 
het moment van meten niet de conus van de penetrometer voldoende diep in de bodem te 
drukken. Voor Sint-Margriete midden en Kruishoutem ‘kop’ werden om dezelfde reden ook 
minder indringingsweerstanden gemeten in de verdichte ondergrond (waarden BD in het blauw). 
Daar waar dat het geval was, werden de diepste gemeten indringingsweerstanden vastgezet tot 
een diepte van 80 cm-mv. Dat betekent dat de spreiding op de via PTF bepaalde BD op deze 
locaties op minder waarnemingen is gebaseerd. Voor zowel Sint-Margriete als Kruishoutem ‘kop’ 

 kopakker midden perceel 

 Gemeten Pedotransferfunctie Gemeten Pedotransferfunctie 

  med min max  med min max 

Baaigem 

CSUB 1659 1532 1396 1691 1490 1470 1348 1564 

SUB 1474 1420 1379 1697 1494 1437 1349 1592 

Vinkt 
CSUB 1391 1457 1327 1685 1464 1327 1243 1493 

SUB 1359 1296 1245 1643 1307 1326 1236 1465 

Kruishoutem 
CSUB 1470 1482 1385 1514 1505 1558 1421 1612 

SUB 1484 1488 1476 1514 1415 1498 1324 1627 

Sint-Margriete 
CSUB 1490 1486 1425 1567 1530 1525 1405 1596 

SUB 1494 1518 1400 1588 1291 1585 1567 1596 
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betekent dit op de 4 diepst gemeten indringingsweerstanden. Of de diepste gemeten 
indringingsweerstanden daadwerkelijk bij de ondergrond horen of bij de verdichte bovengrond is 
niet aan te geven. 
 
Vergelijken van de mediane met de PTF’s berekende bulkdichtheid met de gemeten 
bulkdichtheden voor  de referentiepercelen laat een grote overeenkomst zien (Figuur 5.1). Meestal 
is het verschil (veel) kleiner dan 120 kg/m3. De punten met grotere afwijkingen worden gevormd 
door: 
 

- Sint-Margriete midden SUB waar de gemeten dichtheid erg klein is (1291 kg/m3) vergeleken met 
de andere in SUB gemeten dichtheden, en waar de met de PTF berekende mediane dichtheid erg 
groot is als gevolg van het ontbreken van metingen voor deze laag en het geringe aantal 
waarnemingen (4) waar de spreiding op is gebaseerd en de beperkte variatie in deze 
indringingsweerstanden omdat dit alle 4 punten zijn waar de penetrometer niet verder de grond in 
kon worden geduwd. Feitelijk is het zeer de vraag of deze indringingsweerstanden van toepassing 
zijn op de SUB dan wel of de CSUB nog niet is afgelopen op de diepte van de laatste meting.  

- Baaigem ‘kop’ CSUB waar de gemeten dichtheid erg groot is (1659 kg/m3). Deze waarde valt 
binnen de range aan met PTF’s afgeleide dichtheden. 

 

Figuur 5.1  Vergelijking van alle op verschillende dieptes op de referentiepercelen in de buurt van de 
meetpunten gemeten en de mediane met pedotransferfuncties berekende dichtheden (kg/m3) voor de 
verdichte ondergrond (CSUB) en ondergrond (SUB) uit tabel 5.1. Rood ‘kop’, groen ‘midden’. 

 

5.1.2 Schatten hydraulische bodemkarakteristieken met pedotransferfuncties 

De op basis van de indringingsweerstanden afgeleide bulkdichtheid is gebruikt om met de PTF’s 
voor de hydraulische bodemeigenschappen (par.3.3) het vochtgehalte voor 10 drukhoogtes en de 
doorlatendheid bij 7 drukhoogtes af te leiden. Dat is gedaan voor de mediane en zowel de kleinste 
als de grootste indringingsweerstand. Daarmee wordt een indicatie gegeven voor de 
onzekerheidsband op basis van de ruimtelijke heterogeniteit in gemeten indringingsweerstanden 
in de directe omgeving van de meetlocaties.  
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Figuur 5.2 geeft een voorbeeld van de op deze wijze afgeleide hydraulische 
bodemkarakteristieken, de resultaten voor de referentiepercelen staan in Aanhangsel 4. Dit 
voorbeeld (‘kop’ Vinkt) is geselecteerd omdat de minimale en maximale op basis van de 
indringingsweerstanden afgeleide hydraulische bodemeigenschappen ver uit elkaar liggen 
waardoor deze figuur erg geschikt is om de werkwijze te illustreren.  
 
 

 

 

Figuur 5.2 Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken van TOP, CSUB en SUB voor de kopakker 
op Pref (Vinkt). In zwart gestreept de metingen in het laboratorium in tabelvorm, zwart doorgetrokken 
de Mualem-vanGenuchten karakteristiek op basis van de metingen in het laboratorium, helderblauw 
de Mualem-vanGenuchten karakteristiek voor de vlakbij gemeten mediane indringingsweerstand, als 
zwarte driehoekjes en rondjes de met de pedotransferfuncties bepaalde punten voor de kleinste (min) 
en grootste (max) indringingsweerstanden), en en in paarsblauw de bandbreedte (min-max) volgens 
de met deze punten afgeleide Mualem-vanGenuchten relaties.  
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Bestuderen van deze resultaten leert dat de verschillen tussen de in het laboratorium gemeten 
curves en de op basis van de indringingsweerstanden afgeleide vochtgehalten groot kunnen zijn. 
De Mualem-vanGenuchten relaties zijn goed in staat de met de PTF’s afgeleide punten te 
representeren. De doorlatendheden worden in het droge traject systematisch onderschat. De 
onzekerheidsbanden zijn zowel voor het vochtgehalte als de doorlatendheid het grootst in het 
natte traject nabij verzadiging.  
 
Voor Aref (Baaigem) lijken de met de PTF’s afgeleide relaties sterk op elkaar, zowel voor CSUB als 
SUB als op midden perceel en de kopakker. De spreiding is het grootste voor de kopakker. De in 
het laboratorium gemeten vochtgehaltes worden in het natte traject nabij verzadiging zeer goed 
benaderd, voor de kopakker is dat feitelijk voor het hele traject het geval. voor het midden van het 
perceel zijn de met de PTF’s afgeleide vochtgehalten systematisch groter dan gemeten in het 
laboratorium. De Mualem-vanGenuchten relaties beschrijven de met de PTF’s berekende 
vochtgehalten goed. Voor de doorlatendheden lukt dat minder goed. De met de PTF’s afgeleide 
doorlatendheden hebben tot pF2 een grote spreiding en zijn vanaf pF2 systematisch kleiner dan de 
voor de laboratoriummetingen bepaalde relatie en dat verschil neemt in het droge traject toe. 
 
De waterretentiekarakteristieken voor Pref (Vinkt) bepaald met de PTF’s hebben op het oog een 
vergelijkbaar verloop als de in het laboratorium gemeten karakteristieken. De curves lijken 
verschoven, zowel naar natter als naar droger. Het goed gelijkende verloop en het ontbreken van 
een systematische over- of onderschatting zou er op kunnen wijzen dat de variatie aan 
bulkdichteden in het veld groter is dan de variatie die op basis van de gemeten 
indringingsweerstanden wordt gesimuleerd. Voor Pref worden de in het laboratorium gemeten 
doorlatendheden in het natte traject tot pF2 goed door de PTF’s benaderd, in het droge traject 
worden de doorlatendheden systematisch onderschat. Ook voor dit perceel is de 
onzekerheidsband voor de kopakker groter dan midden perceel.  
 
Bij Sref (Kruishoutem) valt meteen op dat de spreiding kleiner is dan bij de beide voorgaande 
percelen. Ook is die kleiner voor de kopakker dan voor het midden van het perceel. In de 
ondergrond van de kopakker ontbreekt de variatie nagenoeg volledig. Dat is het gevolg van het 
voor deze laag ontbreken van gemeten indringingsweerstanden. In het natte deel worden in de 
ondergrond de metingen goed benaderd, in de verdichte ondergrond zijn de vochtgehaltes 
bepaald met de PTF’s voor beide locaties groter dan gemeten. De met de PTF’s bepaalde 
vochtkarakteristiek heeft een geprononceerder verloop dan gemeten. Dat geldt ook voor de 
doorlatendheidskarakteristieken. Op het midden van het perceel worden de doorlatendheden in 
het natte traject nog redelijk goed beschreven, op de kopakker wordt in het natte traject de 
doorlatendheid ten opzichte van de metingen overschat. In het droge traject worden de 
doorlatendheden net als bij de andere percelen onderschat. 
 
Ook voor Eref (Sint-Margriete) wordt geen grote variatie berekend. De vochtkarakteristieken in de 
verdichte ondergrond berekend met de PTF’s en de metingen lijken erg op elkaar. Voor de 
ondergrond zijn de verschillen groot. Voor de doorlatendheden gelden vergelijkbare 
constateringen, voor de verdichte ondergrond is de overeenkomst in het natte traject groot. 
 
Bij de in 2016 gehanteerde NN-methode werd, om de effecten van verdichting te evalueren, in de 
database de meest dichtstbij gelegen metingen van K(h)-θ(h) curves gezocht. Probleem was dat je 
niet verder kunt extrapoleren dan de bij de grootste dichtheid gemeten karakteristieken. Het 
gebruik van de pedotransferfuncties uit Hoofdstuk 3 maakt extrapolatie mogelijk, al is ook daarbij 
de betrouwbaarheid van de relaties beperkt tot het domein waarvoor de relaties zijn afgeleid. 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
pagina 64 van 155   

Waar bij de NN-methode in essentie stapsgewijs gebruik wordt gemaakt van beschikbare 
metingen vormen de pedotransferfuncties uit de huidige studie continue functies die gefit zijn op 
beschikbare metingen en daardoor een (soms ruime) mate van onzekerheid kennen.  
 
Opvallend zijn de verschillen in bodemfysische gegevens gemeten te Vinkt in de studie van 2016 
en deze studie. In 2016 was de verzadigde doorlatendheid Ksat voor de 3 onderscheiden 
bodemlagen lager dan voor deze studie gemeten.  

5.1.3 Afleiden Mualem-vanGenuchten relaties 

In de modelberekeningen met SWAP worden uit praktische overwegingen meestal Mualem-
vanGenuchten relaties gebruikt om de hydraulische karakteristieken te beschrijven. Deze relaties 
zijn nodig om voor deze studie de tijdsafhankelijkheid van de bulkdichtheid en de hydraulische 
bodemkarakteristieken dynamisch te kunnen simuleren. Daartoe zijn met behulp van het 
programma RETC (Van Genuchten et al., 1991) de parameters voor de Mualem-vanGenuchten 
relaties afgeleid voor zowel de gemeten karakteristieken als de in de vorige stap met 
transferfuncties berekende hydraulische bodemkarakteristieken. Gevolg is dat door de ‘vast 
gedefinieerde vorm’ van de Mualem-vanGenuchten functies de karakteristieken kunnen worden 
‘gladgestreken’’, en dat de doorlatendheidscurve in de buurt van verzadiging de doorlatendheid 
kan onderschatten. Figuur 5.3 toont voor Vinkt ‘midden’ de karakteristieken op basis van de voor 
deze studie (2020) gemeten waarden in tabelvorm en de bijbehorende Mualem-vanGenuchten 
relatie. Duidelijk te zien is het onderschatten van de Ksat door de Mualem-vanGenuchten relaties 
vergeleken met de metingen. Ook in deze figuur zijn de systematisch veel grotere in deze studie 
afgeleide doorlatendheden in het natte traject nabij verzadiging zichtbaar. Ter vergelijking zijn ook 
de in 2016 voor ‘midden’ gemeten hydraulische bodemkarakteristieken gepresenteerd. 
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Figuur 5.3 Waterretentie- (boven) en doorlatendheidskarakteristieken (onder) voor Vinkt midden 
perceel. De oranje lijn geeft de gemeten relatie weer, de oranje gestreepte lijn de in 2016 gemeten 
relatie en de zwarte lijn is de voor deze studie afgeleide Mualem-vanGenuchten relatie. 

 

5.2 GESIMULEERDE VOCHTGEHALTEN 

De berekeningen zijn uitgevoerd met de meest recente versie van SWAP (versie 4.1.67a). Het 
gewasgroeimodel WOFOST (de Wit et al. 2019) is gebruikt om gekoppeld aan SWAP behalve de 
perceel-specifieke hydraulische bodemeigenschappen ook de gewasgroei locatie specifiek te 
kunnen simuleren. De berekeningen zijn uitgevoerd met de in het laboratorium van Universiteit 
Gent gemeten bodemeigenschappen. Daarnaast zijn berekeningen uitgevoerd waarbij op basis van 
de gemeten indringingsweerstanden de hydraulische bodemeigenschappen zijn bepaald via de 
pedotransferfuncties (PTF’s, par. 3.2 en 3.3). De lokaal gemeten variatie in indringingsweerstanden 
(voor de meetplaats met 4 herhalingen het dichtst bij de bodemvochtmetingen, zie par. 2.2) is 
daarbij gebruikt om spreiding in de rekenresultaten te verkrijgen. Deze spreiding geeft een 
indicatie van de betrouwbaarheid van de rekenresultaten gegeven de onzekerheid/variatie in de 
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gebruikte hydraulische bodemeigenschappen. Verwacht mag worden dat de variatie binnen het 
perceel veel groter zal zijn.  
 
De volgende data en aannames zijn gebruikt om de modellen op te stellen: 

- Voor de locaties Baaigem, Vinkt en Kruishoutem is de neerslag afkomstig van neerslagstation 
Zingem, voor Sint-Margriete is de neerslag van het nabij gelegen Westdorpe gebruikt.  

- De overige meteorologische condities zijn afkomstig van het KNMI weerstation Westdorpe. 
- Voor de gewasparameters zijn de standaard-instellingen gebruikt. 
- De informatie over de bodembewerking is door de agrariërs verstrekt (aanhangsel 2).  
- De bodemparameters en hydraulische bodemkarakteristieken zijn (op andere locaties) op het 

perceel gemeten/bemonsterd dan waar de grondwaterstanden en bodemvochtgehaltes worden 
gemeten.  

- Voor de simulaties zijn de in het laboratorium gemeten en de met pedotransferfuncties afgeleide 
bodemvocht- en doorlatendheidskarakteristieken gebruikt.  

- De met de kleinste en de grootste indringingsweerstand in de bodemhorizonten CSUB en SUB 
berekende karakteristieken zijn gebruikt.  

- Voor de dikte van de wortelzone is de in het veld bepaalde dikte van de TOP laag aangehouden en 
varieert voor meetlocaties tussen 20 en 40 cm-mv (in 2016 is deze dikte gewasafhankelijk 
vastgesteld). Omdat het merendeel van de wortels zich in deze laag bevindt is dit een te 
verdedigen aanname, doordat ten opzichte van 2016 de diepere wortels ontbreken wordt het 
(model)gewas gevoeliger voor droogtestress. 

- Het effect van  de beginsituatie is verkleind door met een aanloopjaar te werken.  
- Als  onderrand zijn drukhoogten aan de modellen opgelegd. Door het onder de sensoren 

wegzakken van de grondwaterspiegel  zijn niet altijd grondwaterspiegeldieptes gemeten, in dat 
geval is een grondwaterspiegeldiepte van 2 m-mv gebruikt om de drukhoogte te definiëren.   

- Er zijn geen waarnemingen over het optreden van oppervlakkige afspoeling bekend. De met de 
time-lapse camera voor Vinkt gemaakte foto’s (Figuur 5.3) geven inzicht in momenten met water 
op maaiveld voor dat perceel.  

- De modelparameters zijn niet gekalibreerd.  
 
Belangrijk is om te beseffen dat de gesimuleerde situatie bestaat uit waarnemingen van 
grootheden op verschillende locaties op het perceel en dat de meetlocaties aan de randen van de 
percelen zijn gelegen. Ook is de neerslag niet lokaal gemeten en zijn in droge perioden niet op alle 
locaties grondwaterstanden gemeten. Daarnaast kunnen de met de PTF berekende hydraulische 
data afwijken van de gemeten bodemfysica. Dat betekent enerzijds dat getracht is voor de 
referentiepercelen een zo representatief mogelijk beeld van het vochttransport in de bodem te 
geven voor het midden van het perceel en de kopakker en dat dat wordt getoetst met de 
metingen in dat systeem, en dat anderzijds  de gesimuleerde situatie in meer of mindere mate kan 
afwijken van de metingen en dat deze op hoofdlijnen moeten worden vergeleken om er van te 
kunnen leren. Bij de interpretatie van de resultaten en de vergelijking met de metingen moet 
rekening worden gehouden met het feit dat de monsternamelocaties en de meetlocaties niet 
dezelfde zijn en dat ook de meetresultaten onnauwkeurigheden (en soms fouten) bevatten.  
 
De berekeningen met de PTF’s voor de kleinste en de grootste bij de meetlocatie gemeten 
indringingsweerstanden geven een bandbreedte in resultaten op de verschillende dieptes (Figuren 
5.4 tot en met 5.7). Alle gesimuleerde bandbreedtes, ook die van de ondiepere meetdieptes in de 
bovengrond (TOP) zijn het resultaat van de berekeningen van gecombineerde aanpassingen in de 
ondergrond en in de verdichte ondergrond. De figuren 5.4 tot en met 5.7 bevatten daarnaast ook 
de rekenresultaten van de PTF voor de mediane indringingsweerstand, van de metingen uit het 
laboratorium in tabelvorm en van de voor deze metingen bepaalde Mualem-vanGenuchten relatie. 
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BAAIGEM (A) midden perceel 

 

Figuur 5.4a Vochtgehalte op verschillende diepten ter plaatse van midden perceel AREF (Baaigem); in 
rood het gemeten vochtgehalte, in zwart het gesimuleerde vochtgehalte op basis van de 
hydraulische bodemeigenschappen gemeten in het laboratorium en in blauw het gesimuleerde 
vochtgehalte op basis van de met pedotransferfuncties bepaalde hydraulische 
bodemeigenschappen. 
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BAAIGEM (A) kopakker 

 

Figuur 5.4b Vochtgehalte op verschillende diepten ter plaatse van kopakker van AREF (Baaigem); in 
rood het gemeten vochtgehalte, in zwart het gesimuleerde vochtgehalte op basis van de 
hydraulische bodemeigenschappen gemeten in het laboratorium en in blauw het gesimuleerde 
vochtgehalte op basis van de met pedotransferfuncties bepaalde hydraulische 
bodemeigenschappen. 
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VINKT (P) midden perceel 

 

Figuur 5.5a Vochtgehalte op verschillende diepten ter plaatse van midden perceel PREF (Vinkt); in 
rood het gemeten vochtgehalte, in zwart het gesimuleerde vochtgehalte op basis van de 
hydraulische bodemeigenschappen gemeten in het laboratorium en in blauw het gesimuleerde 
vochtgehalte op basis van de met pedotransferfuncties bepaalde hydraulische 
bodemeigenschappen. 
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VINKT (P) kopakker 

 

Figuur 5.5b Vochtgehalte op verschillende diepten ter plaatse van kopakker van PREF (Vinkt); in rood 
het gemeten vochtgehalte, in zwart het gesimuleerde vochtgehalte op basis van de hydraulische 
bodemeigenschappen gemeten in het laboratorium en in blauw het gesimuleerde vochtgehalte op 
basis van de met pedotransferfuncties bepaalde hydraulische bodemeigenschappen. 
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KRUISHOUTEM (S) midden perceel 

 

Figuur 5.6a Vochtgehalte op verschillende diepten ter plaatse van midden perceel (Kruishoutem) 
SREF; in rood het gemeten vochtgehalte, in zwart het gesimuleerde vochtgehalte op basis van de 
hydraulische bodemeigenschappen gemeten in het laboratorium en in blauw het gesimuleerde 
vochtgehalte op basis van de met pedotransferfuncties bepaalde hydraulische 
bodemeigenschappen. 
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KRUISHOUTEM (S) kopakker 

 

Figuur 5.6b Vochtgehalte op verschillende diepten ter plaatse van kopakker van SREF (Kruishoutem); 
in rood het gemeten vochtgehalte, in zwart het gesimuleerde vochtgehalte op basis van de 
hydraulische bodemeigenschappen gemeten in het laboratorium en in blauw het gesimuleerde 
vochtgehalte op basis van de met pedotransferfuncties bepaalde hydraulische 
bodemeigenschappen. 
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SINT-MARGRIETE (U) midden perceel 

 

Figuur 5.7a Vochtgehalte op verschillende diepten ter plaatse van midden perceel EREF (Sint-
Margriete); in rood het gemeten vochtgehalte, in zwart het gesimuleerde vochtgehalte op basis van 
de hydraulische bodemeigenschappen gemeten in het laboratorium en in blauw het gesimuleerde 
vochtgehalte op basis van de met pedotransferfuncties bepaalde hydraulische 
bodemeigenschappen. 
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SINT-MARGRIETE (U) Kopakker 

 

Figuur 5.7b Vochtgehalte op verschillende diepten ter plaatse van kopakker van EREF (Sint-
Margriete); in rood het gemeten vochtgehalte, in zwart het gesimuleerde vochtgehalte op basis van 
de hydraulische bodemeigenschappen gemeten in het laboratorium en in blauw het gesimuleerde 
vochtgehalte op basis van de met pedotransferfuncties bepaalde hydraulische 
bodemeigenschappen. 
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5.2.1 Baaigem (Aref) 

Alleen in april 2019 zijn voor Baaigem grondwaterspiegeldieptes gemeten kleiner dan  2 m-mv 
(aanhangsel 3). Voor de resterende periode is noodgedwongen een constante drukhoogte gebruikt 
behorend bij een grondwaterspiegel op deze diepte.   
 
De met de PTF’s gesimuleerde vochtgehalten op 5 cm – mv  benaderen zowel voor ‘kop’ als 
‘midden’ de metingen op deze diepte zowel qua dynamiek als qua orde grootte goed, ook voor 
wat betreft het uitdrogen in de zomer 2019 (Figuren 5.4a en b). De reactie op de neerslag 
(gemeten in Zingem) in het model lijkt groter dan gemeten in het veld (als reactie op de lokaal 
gevallen neerslag). De resultaten op basis van de gemeten hydraulische bodemkarakteristieken 
reageren voor Baaigem minder sterk op uitdrogen dan de karakteristieken op basis van de PTF’s en 
de metingen.  
 
Op 15 cm diepte hebben de metingen ‘kop’ grotere vochtgehaltes in natte perioden, voor ‘midden’ 
zijn de gemeten bodemvochtgehalten daarentegen substantieel lager dan gesimuleerd. Dit is een 
indicatie voor het bestaan van verschillen in het vochtgehalte bij verzadiging tussen metingen en 
de situatie in het veld. De resultaten van de simulatie zijn voor ‘midden’ meer gedempt dan voor 
‘kop’. De gemeten vochtgehalten voor ‘midden’ zijn op een diepte van 15 cm-mv veel lager dan 
gemeten in de omringende lagen. Dat terwijl deze metingen zich volgens de profielbeschrijving in 
de laag TOP (0-31 cm-mv) bevinden. Dat zou duiden op het op deze diepte lokaal voorkomen van 
een compactere structuur met kleiner vochtgehalte bij verzadiging.  
   
De meting op 35 cm-mv bevindt zich volgens de schematisering op de kopakker in de verdichte 
ondergrond (31-36 cm-mv, CSUB) en voor ‘midden’ nog net in de bovengrond (0-42 cm-mv, TOP). 
De simulatieresultaten op 35 cm-mv ‘midden’ benaderen in de natte perioden van 2019 de 
metingen waarbij de reacties op neerslag minder groot zijn. Bij opdrogen nemen de 
simulatieresultaten sneller af dan de metingen. Dit kan er op wijzen dat de bodemeigenschappen 
in het veld meer op de gemeten eigenschappen van de verdichte ondergrond lijken dan de voor de 
simulatie gebruikte eigenschappen van de bovengrond. Mogelijk wordt iets dieper gemeten, 
waarschijnlijk is de bodemopbouw anders dan bepaald. Voor ‘kop’ is het omgekeerde zichtbaar: de 
simulatieresultaten hebben minder dynamiek als de metingen (en ook als de simulatieresultaten 
voor ‘midden’). Ook 75 cm-mv, waar de dynamiek in zowel de metingen als de simulatieresultaten 
sterker gedempt is, is ditzelfde patroon zichtbaar. Voor de diepere lagen is in de 
simulatieresultaten het dempend effect van de opgelegde constante drukhoogte op de onderrand 
zichtbaar. 

5.2.2 Vinkt (Pref) 

Voor Vinkt zijn van februari 2019 tot begin mei 2019 grondwaterspiegels ondieper dan 200 cm-mv 
gemeten. Ook in de 2e helft van juni kwamen de grondwaterspiegeldieptes kort binnen die range.  
 
Op 5 cm diepte komen voor Vinkt ‘kop’ en ‘midden’ de simulatieresultaten voor een groot deel van 
de periode goed overeen met de metingen (Figuren 5.5a en b). De gemeten vochtgehalten zijn 
voor ‘kop’ structureel een weinig groter dan de berekende vochtgehalten. Dat is zowel van 
toepassing op de resultaten voor de gemeten hydraulische bodemkarakteristieken als voor de met 
de PTF’s afgeleide karakteristieken. De dynamiek in de vochtgehalten wordt goed gesimuleerd 
totdat eind juni 2019 (analoog aan Baaigem) een sterke daling in de bodemvochtgehaltes wordt 
gesimuleerd, de metingen voor Vinkt op 5 cm-mv lopen vanaf dat moment meer geleidelijk terug 
dan wordt gesimuleerd.   
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De metingen op een diepte van 15 cm-mv voor Vinkt ‘kop’ passen (anders dan voor Vinkt midden) 
niet goed bij de metingen op 5 en 35 cm-mv, de snelle reacties die in deze lagen als reactie op de 
neerslag worden gemeten ontbreken in deze metingen op 15 cm diepte. Omdat de metingen op 
15 cm-mv minder sterk reageren op neerslag dan de metingen op 35 cm-mv lijken de metingen op 
15 cm-mv Vinkt ‘kop’ met de nodige omzichtigheid te moeten worden behandeld. De seizoen 
dynamiek van de simulatieresultaten volgt (met op ‘kop’ een systematisch verschil) de dynamiek 
van de metingen waarbij in de zomer de gesimuleerde vochtgehalten sneller dalen dan de 
gemeten bodemvochtgehalten. 
 
De bouwvoor/wortelzone in Vinkt ‘kop’ in het veld is bepaald op 37 cm-mv en voor midden op 33 
cm-mv. Dat betekent dat de simulatieresultaten op 35 cm-mv voor ‘midden’ zijn berekend met de 
hydraulische bodemeigenschappen van de verdichte ondergrond en dat voor de kopakker de 
karakteristieken van de bovengrond zijn gebruikt. Dat is terug te zien in de gesimuleerde 
bodemvochtgehalten, waar de simulaties ‘kop’ de metingen (met een systematisch verschil) 
volgen zijn de simulatieresultaten ‘midden’ veel meer gedempt. Waarschijnlijk is de 
schematisering in bodemhorizonten hier niet adequaat, mogelijk is ook iets minder diep gemeten.  
 
In de ondergrond (75 cm) is de variatie in gesimuleerde vochtgehalten voor beide percelen, en met 
name voor ‘midden’, kleiner dan gemeten. In natte perioden benadert de gesimuleerde dynamiek 
de gemeten dynamiek, in de zomerperiode nemen de gesimuleerde vochtgehalten minder af dan 
gemeten. Het ontbreken van gemeten grondwaterstanden als onderrand is hier duidelijk 
zichtbaar. De gemeten karakteristieken ‘kop’ benaderen op deze diepte de metingen beter dan de 
met de PTF’s afgeleide karakteristieken, Voor ‘midden’ is het omgekeerde het geval.  
 
Voor de verdichte ondergrond ‘midden’ zijn de berekende vochtgehalten met de gemeten 
karakteristieken structureel lager dan voor de PTF’s. Het omgekeerde is zichtbaar voor ‘kop’. Deze 
resultaten corresponderen met de grote verschillen in de gemeten en met de PTF’s afgeleide 
hydraulische bodemkarakteristieken voor deze lagen. 

5.2.3 Kruishoutem (Sref) 

Voor Kruishoutem is anders dan voor de andere percelen de grondwaterspiegeldiepte op ieder 
moment gemeten, deze waren altijd ondieper dan 200 cm-mv. Hierdoor zijn voor de beide locaties 
op dit perceel goede onderrandvoorwaarden beschikbaar. De grootte- orde van de gesimuleerde 
vochtgehalte en de dynamiek in nattere omstandigheden worden voor Kruishoutem ‘midden’ 
goed gesimuleerd. Voor Kruishouten ‘kop’ ontbreken herhaald en voor langere perioden 
metingen, daarnaast lijken niet alle metingen even consistent. Vergelijken is hierdoor lastig, de 
patronen zijn wel herkenbaar.   
 
Waar de overeenkomst in gemeten en met PTF’s berekende hydraulische bodemeigenschappen 
voor Kruishoutem niet groot is, komen de gesimuleerde bodemvochtgehalten op het midden 
perceel goed overeen met de metingen in het veld (Figuren 5.6a en b). Niet duidelijk is of de 
metingen voor november 2018 betrouwbaar zijn. In de zomer 2019 laten de metingen op 15 cm-
mv lagere vochtgehalten zien dan wordt gesimuleerd. In het najaar nemen de grondwaterspiegels 
sneller toe dan wordt gesimuleerd. Op de kopakker ontbreken voor alle sensoren in het 
zomerhalfjaar van 2019 metingen.  
 
De variatie in de simulatieresultaten is voor ‘kop’ in lijn met de metingen kleiner dan voor 
‘midden’. De bovengrond voor ‘midden’ is geschematiseerd 36 cm dik, voor ‘kop’ 20 cm. De 
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meting op 35 cm-mv is dan gesimuleerd met de eigenschappen van de bovengrond resp. de 
verdichte ondergrond. De resultaten berekend met de gemeten karakteristieken en die met 
karakteristieken afgeleid met PTF’s komen voor ‘midden’ ondanks de hierdoor veroorzaakte 
grotere dynamiek qua orde grootte goed overeen met de metingen. Voor ‘kop’ zijn op 35 cm-mv 
systematische verschillen zichtbaar die gerelateerd lijken aan verschillen in verzadigde 
vochtgehaltes.  
 
Anders dan bij Baaigem en Vinkt dalen de gesimuleerde bodemvochtgehalten in de zomer 2019 
nauwelijks waar dit in de metingen nu wel zichtbaar is. Voor 2018 is zo’n daling wel in de 
simulatieresultaten zichtbaar.  
 
Dat voor Kruishoutem de overeenkomst berekend-gemeten ook in de diepere lagen groot is, heeft 
te maken met de ondiepe grondwaterspiegeldieptes voor dit perceel waardoor de drukhoogtes als 
randvoorwaarde voor de hele periode beschikbaar zijn. De verschillen tussen de rekenresultaten 
en de metingen zijn in belangrijke mate het gevolg van de gebruikte bodemeigenschappen en in de 
zomer de gesimuleerde gewasgroei.  

5.2.4 Sint-Margriete (Eref)  

Op dit perceel zijn op de locatie ‘midden’ van eind juni tot begin november géén 
grondwaterstanden gemeten (omdat deze wegzakten onder de 200 cm-mv), voor ‘kop’ betrof dit 
de periode half juli tot december 2020. De onderkant bovengrond is voor ‘kop’ en ‘midden’ 
bepaald op 20 resp. 24 cm-mv en de onderkant verdichte ondergrond op 41 resp. 49 cm.  
 
Op het perceel Sint-Margriete zijn de gesimuleerde bodemvochtgehalten veelal groter dan of bijna 
gelijk aan de metingen (Figuren 5.7a en b). De metingen ‘kop’ en ‘midden’ zijn vergelijkbaar, in de 
droge periode in de zomer 2019 zijn voor de ondergrond voor beide locaties grotere verschillen 
zichtbaar. Het verloop in de tijd en de dynamiek van de simulatieresultaten en de metingen komt 
in de eerste maanden van 2019 goed overeen, de gesimuleerde vochtgehalten zijn weliswaar aan 
de hoge kant, maar de verschillen lijken vrij constant (hetgeen duid op een grotere verzadigde 
doorlatendheid). Na het voorjaar dalen de gemeten vochtgehalten ook op de grotere dieptes vrij 
abrupt, deze daling wordt door de berekeningen  op 5 en 15 cm-mv niet volledig gevolgd, en wordt 
op de grotere dieptes helemaal niet gesimuleerd. In de ondergrond vertonen de berekende 
vochtgehalten nauwelijks variatie, met name rond de zomerperiode, en bij lange na niet om de 
abrupte gemeten dalingen te kunnen volgen. Dit lijkt een effect van de opgelegde constante 
drukhoogte als onderrand te zijn. 
 
Op ‘kop’ is in de bovengrond nauwelijks verschil tussen de simulatieresultaten berekend met 
behulp van de PTF’s of met metingen. Op ‘midden’ wordt de op 5 en 15 cm-mv gemeten 
uitdroging beter gesimuleerd met de PTF’s dan met de gemeten karakteristieken. In de 
ondergrond is het omgekeerde het geval. ‘kop’ ondergrond toont een systematisch verschil tussen 
de rekenresultaten op basis van de gemeten en de met transferfuncties afgeleide karakteristieken, 
in de bovengrond zijn de resultaten vergelijkbaar en voor de verdichte ondergrond wordt met de 
gemeten karakteristieken een grotere dynamiek berekend.  

5.2.5 Totaaloverzicht 

Vergelijken van de met SWAP berekende bodemvochtgehaltes op drie diepten op de 4 
referentiepercelen met de metingen laten zien dat: 

- De orde grootte van de bodemvochtgehaltes op veel dieptes de metingen benadert. 
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- In de zomer 2019 voor perceel Baaigem een sterke uitdroging i.e. een afname in 
bodemvochtgehalten wordt gemeten en gesimuleerd. 

- Deze sterke uitdroging voor Vinkt wordt gesimuleerd en meer geleidelijk afnemend gemeten. 
- Op perceel Kruishoutem midden wordt een sterke uitdroging gemeten maar niet gesimuleerd. 
- En voor Sint-Margriete wordt deze uitdroging gemeten en deels gesimuleerd.  
- In natte perioden de dynamiek in de metingen goed wordt gevolgd. 

 
Wanneer de bodemfysische eigenschappen in tabelvorm worden opgelegd, blijkt in veel gevallen 
wel een snelle daling te zien. Dat impliceert dat het gebruik van de pedotransferfuncties 
(overschatting van Ksat) en de Mualem-vanGenuchten functies (die nodig zijn om tijdafhankelijke 
karakteristieken te kunnen definiëren i.e. verslemping te simuleren, onderschatting van de Ksat) 
de resultaten sterk sturen.  
 
Naast de hydraulische bodemkarakteristieken is ook de opgelegde onderrand bepalend (en juist 
die kon in de droge perioden vaak niet worden gemeten). De effecten zijn groter wanneer de 
grondwaterspiegels dieper wegzakken, maar ook het bodemmateriaal (capillaire geleidbaarheid) is 
van belang.  
 
Het model is in staat het dynamisch gedrag van de het gemeten bodemvochtgehalte te volgen, 
zowel op kortere termijn (snelle reactie op neerslag) als op langere termijn (seizoen dynamiek). 
Daarbij kunnen systematisch hogere of lagere vochtgehalten worden gesimuleerd dan gemeten. 
Dergelijke verschillen tussen gemeten en gesimuleerde vochtgehalten kunnen worden verklaard 
uit de verschillen tussen het vochtgehalte bij verzadiging op basis van metingen aan de 
bodemmonsters en het maximale in het perceel gemeten vochtgehalte bij verzadiging. In de 
zomer, bij uitdroging, kunnen het modelgedrag en de metingen verschillen.  
 
Alle resultaten en beperkingen in de modelinvoer overziend wordt geconcludeerd dat het model in 
staat is het gemeten gedrag te simuleren. Bij de interpretatie van de resultaten en de vergelijking 
met de metingen moet rekening worden gehouden met de ruimtelijke variabiliteit van 
bodemeigenschappen en dat ook de meetresultaten onnauwkeurigheden bevatten. 
 

5.3 EFFECTEN VAN VERDICHTING  

Met voorgaande simulaties is voor elke locatie een grofstoffelijke gevoeligheidsanalyse uitgevoerd 
naar de effecten van een meer verdichte en een minder-verdichte situatie. Daartoe zijn 
waterbalansen voor de jaren 2018 en 2019 opgesteld (Aanhangsel 5) en zijn de hoeveelheid 
oppervlakkige afstroming en de transpiratiereductie gebruikt als evaluatiecriteria.  
 
Oppervlakkige afstroming blijkt bij de gebruikte nieuwe hydraulische bodemkarakteristieken voor 
de referentiepercelen niet te worden gesimuleerd in 2018 en 2019. Dat is een ander resultaat dan 
in 2016 waarvan de oorzaak moet worden gezocht in de grote doorlatendheden in het natte 
traject nabij verzadiging van de nieuwe doorlatendheidscurven. De voor Vinkt met de 
pedotransferfuncties berekende verzadigde doorlatendheid is bijna 1000 cm/d. Daardoor kan alle 
neerslag infiltreren en wordt geen oppervlakkige afstroming berekend. 
 
Tabel 5.2 geeft een samenvatting en presenteert voor kopakker en midden perceel van de 4 
referentiepercelen de berekende transpiratiereductie voor de met de PTFs afgeleide hydraulische  
karakteristieken bij de mediane, kleinste en grootste gemeten indringingsweerstanden.   
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Tabel 5.2 Transpiratiereductie (%) voor de referentiepercelen berekend voor een range aan 
indringingsweerstanden (IW) als invoer voor de PTFs voor de hydraulische karakteristieken. 

 IWmed  IW min  IW max 
 2018 2019  2018 2019  2018 2019 

Midden perceel         
Baaigem 24 88  14 61  36 121 

Vinkt 39 72  18 54  53 88 
Kruishoutem 126 0  69 0  138 0 

Sint-Margriete 100 48  91 32  98 73 
Kopakker         
Baaigem 40 91  32 74  68 156 

Vinkt 53 79  45 70  59 102 
Kruishoutem 206 1  184 1  214 1 

Sint-Margriete 94 46  86 28  96 55 
 
 
De verdampingsreductie is gekoppeld aan de gewasgroei en doordat op de percelen verschillende 
gewassen worden verbouwd kunnen deze alleen worden geanalyseerd als verandering door 
verdichting op het betreffende perceel. Vergelijken tussen de percelen en/of gewassen is niet 
zinvol. Voor Kruishoutem verschilt de gewaskalender voor ‘midden’ en ‘kop’ waardoor ook deze 
niet kunnen worden vergeleken.  

 
De transpiratiereductie blijkt voor een meer verdichte situatie niet anders te zijn dan bij een 
minder verdichte situatie. De berekende reductie blijkt volledig te worden veroorzaakt door 
droogtestress. Dat is een resultaat dat op basis van de waarnemingen in het veld (hoofdstuk 4, 
figuur 4.3) niet zonder meer wordt verwacht en dat ook niet overeenkomt met de rekenresultaten 
van 2016.  
 

5.4 RUIMTELIJKE VARIABILITEIT EN GEVOELIGHEID HYDRAULISCHE 
BODEMKARAKTERISTIEKEN  

Als indicatie voor het effect van de ruimtelijke variabiliteit in bodemeigenschappen op verslemping 
en verdichting zijn de voor de percelen Baaigem en Vinkt ‘midden’ de voor deze studie en de in 
2016 gemeten hydraulische parameters gebruikt om een indicatie van de spreiding in 
rekenresultaten als gevolg van ruimtelijke variatie te genereren. De spreiding resulteert in een 
indicatie van de variatie in rekenresultaten gegeven de beide op ‘midden’ gemeten hydraulische 
bodemkarakteristieken. Additioneel zijn de gemeten bodemvochtgehalten en de met de Mualem-
vanGenuchten voor deze studie berekende resultaten weergegeven. De eerste als een kapstok om 
de rekenresultaten te duiden, de tweede om de effecten van de eerder geconstateerde verschillen 
tussen metingen in tabelvorm en de met de metingen berekende Mualem-vanGenuchten 
karakteristieken te kunnen duiden.  
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Baaigem midden (Aref) 
 

 
Figuur 5.8a Vochtgehalte op verschillende diepten ter plaatse van midden perceel Aref (Baaigem); 
met in het rood het gemeten vochtgehalte, in het oranje en zwart de gesimuleerde vochtgehaltes 
respectievelijk berekende met de tabel en met de Mualem-vanGenuchten relaties. De gestippelde 
oranje lijn geeft de met de tabel van 2016 berekende vochtgehaltes.  
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Vinkt midden (Pref) 

 
Figuur 5.8b Vochtgehalte op verschillende diepten ter plaatse van midden perceel PREF (Vinkt); met 
in het rood het gemeten vochtgehalte, in het oranje en zwart de gesimuleerde vochtgehaltes 
respectievelijk berekende met de tabel en met de Mualem-vanGenuchten relaties. De gestippelde 
oranje lijn geeft de met de tabel van 2016 berekende vochtgehaltes.  
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Voor Baaigem midden (Figuur 5.8a) blijkt dat: 
- De tabel 2018 systematisch tot grotere bodemvochtgehalten leidt. Met de tabel 2018 wordt aan 

maaiveld (5 cm diepte) regelmatig verzadiging bereikt waar dat met de tabel 2020 niet wordt 
bereikt. 

- De tabel 2020 een grotere dynamiek in de bodemvochtgehaltes genereert dan de Mualem-
vanGenuchten relaties 2020. 

- Op een diepte van 5 cm-mv de tabel 2020 de orde grootte van de metingen beter benadert, de 
tabel 2016 de dynamiek van de metingen  beter benadert.  

- De Mualem-vanGenuchten relatie op deze diepte in de kleinste dynamiek resulteert. 
 
Uit de resultaten voor Vinkt midden (Figuur 5.8b) volgt: 

- Met tabel 2018 ook hier grotere bodemvochtgehaltes worden berekent die (kortdurend) tot aan 
maaiveld reiken. 

- De tabel 2020 in een grotere dynamiek resulteert dan de Mualem-vanGenuchten relaties 2020. 
- De metingen in de bovengrond tijdens natte perioden overwegend tussen de resultaten van de 

tabellen 2018 en 2020 zijn gelegen. 
- De resultaten van tabel 2018 in de ondergrond de dynamiek in de metingen beter benadert dan de 

resultaten 2020. 
- De Mualem-vanGenuchten relaties op alle dieptes in de kleinste dynamiek resulteren. 

 
Oorzaak hiervoor zijn, zoals eerder geconstateerd, de (tov. 2016) in 2020 gemeten grotere 
doorlatendheden, en de nog grotere via de transferfuncties berekende doorlatendheden.  
 
Met dezelfde resultaten wordt ook een indruk van de gevoeligheid van de modelresultaten voor 
de invoerdata verkregen, zowel voor de hydraulische bodemkarakteristieken (tabel 2016 vs. Tabel 
2020) als voor de technische realisatie (Tabel of Mualem-vanGenuchten relaties). Deze 
gevoeligheid is eerder impliciet afgetast via de rekenresultaten van de PTF’s met de kleinste en de 
grootste indringingsweerstand voor de verdichte ondergrond en de ondergrond (Figuren 3.4 t/m 
3.7. De aldaar zichtbaar gemaakte gevoeligheid blijkt echter veel kleiner dan de grote verschillen 
als gevolg van het gebruik van de in 2016 en 2020 gemeten hydraulische bodemkarakteristieken in 
tabelvorm.  
 
Om deze reden is de gevoeligheid voor de karakteristieken aanvullend verkend door ook de 
onzekerheid in de PTF’s mee te nemen. De hydraulische bodemeigenschappen zijn daartoe 
bepaald door aan de pedotransferfuncties (PTF’s, paragrafen 3.2 en 3.3), die het gemiddelde per 
punt beschrijven, de spreiding rond de punten toe te voegen. Wanneer uit wordt gegaan van een 
uniforme verdeling is de bij de PTF’s gegeven RMSE te beschouwen als de standaarddeviatie 
(SDEV). Met de standaarddeviatie kan de grootte van het betrouwbaarheidsinterval worden 
afgetast: 2 keer de standaarddeviatie beschrijft het 95%- betrouwbaarheidsinterval, 3 keer de 
standaarddeviatie beschrijft het 99%- betrouwbaarheidsinterval. Voor ieder punt kan met de 
bijbehorende PTF en de RMSE ( Tabellen 3.2 en 3.3) een kansverdeling worden gesimuleerd: 
 

x = PTF(y)  +  a*SDEV   waarin a een factor is die zowel positief als negatief kan zijn. 
 
Simuleren kan via bijv. Monte Carlo trekkingen, in deze studie is in lijn met de eerdere werkwijze 
(paragraaf 5.1) een snellere benadering gevolgd door de bandbreedte te bepalen voor de kleinste 
en de grootste gemeten indringingsweerstanden met meenemen van het 99%- 
betrouwbaarheidsinterval. Bij toepassen van de in paragraaf 5.1 beschreven werkwijze zal nu een 
grotere spreiding worden gerealiseerd. De resulterende bandbreedte in PTFs staat in Aanhangsel 
6, de resultaten van de hiermee uitgevoerde verkenning staan in de Figuren 5.9 tot en met 5.12.  
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BAAIGEM (A) midden perceel  

 
Vochtgehalte op verschillende diepten ter plaatse van midden perceel AREF; in rood het 
gemeten vochtgehalte, in zwart het gesimuleerde vochtgehalte op basis van de hydraulische 
bodemeigenschappen gemeten in het laboratorium en in blauw het gesimuleerde vochtgehalte 
op basis van de met pedotransferfuncties bepaalde hydraulische bodemeigenschappen. 
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BAAIGEM (A) kopakker 

 
Vochtgehalte op verschillende diepten ter plaatse van kopakker van AREF; in rood het gemeten 
vochtgehalte, in zwart het gesimuleerde vochtgehalte op basis van de hydraulische 
bodemeigenschappen gemeten in het laboratorium en in blauw het gesimuleerde vochtgehalte 
op basis van de met pedotransferfuncties bepaalde hydraulische bodemeigenschappen. 
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VINKT (P) midden perceel 

 
Vochtgehalte op verschillende diepten ter plaatse van middenperceel PREF; in rood het gemeten 
vochtgehalte, in zwart het gesimuleerde vochtgehalte op basis van de hydraulische 
bodemeigenschappen gemeten in het laboratorium en in blauw het gesimuleerde vochtgehalte 
op basis van de met pedotransferfuncties bepaalde hydraulische bodemeigenschappen. 
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VINKT (P) kopakker 

 
Vochtgehalte op verschillende diepten ter plaatse van kopakker van PREF; in rood het gemeten 
vochtgehalte, in zwart het gesimuleerde vochtgehalte op basis van de hydraulische 
bodemeigenschappen gemeten in het laboratorium en in blauw het gesimuleerde vochtgehalte 
op basis van de met pedotransferfuncties bepaalde hydraulische bodemeigenschappen. 
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KRUISHOUTEM (S) midden perceel 

 
Vochtgehalte op verschillende diepten ter plaatse van middenperceel SREF; in rood het gemeten 
vochtgehalte, in zwart het gesimuleerde vochtgehalte op basis van de hydraulische 
bodemeigenschappen gemeten in het laboratorium en in blauw het gesimuleerde vochtgehalte 
op basis van de met pedotransferfuncties bepaalde hydraulische bodemeigenschappen. 
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KRUISHOUTEM (S) kopakker 

 
Vochtgehalte op verschillende diepten ter plaatse van kopakker van SREF; in rood het gemeten 
vochtgehalte, in zwart het gesimuleerde vochtgehalte op basis van de hydraulische 
bodemeigenschappen gemeten in het laboratorium en in blauw het gesimuleerde vochtgehalte 
op basis van de met pedotransferfuncties bepaalde hydraulische bodemeigenschappen. 
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SINT-MARGRIETE (E) midden perceel 

 
Vochtgehalte op verschillende diepten ter plaatse van middenperceel EREF; in rood het gemeten 
vochtgehalte, in zwart het gesimuleerde vochtgehalte op basis van de hydraulische 
bodemeigenschappen gemeten in het laboratorium en in blauw het gesimuleerde vochtgehalte 
op basis van de met pedotransferfuncties bepaalde hydraulische bodemeigenschappen. 
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SINT-MARGRIETE (E) kopakker 

 
Vochtgehalte op verschillende diepten ter plaatse van kopakker van EREF; in rood het gemeten 
vochtgehalte, in zwart het gesimuleerde vochtgehalte op basis van de hydraulische 
bodemeigenschappen gemeten in het laboratorium en in blauw het gesimuleerde vochtgehalte 
op basis van de met pedotransferfuncties bepaalde hydraulische bodemeigenschappen. 
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De met de PTFs plus onzekerheid berekende bandbreedte van de hydraulische karakteristieken 
(Aanhangsel 6) zijn aanzienlijk groter dan de bandbreedtes van de karakteristieken voor alleen de 
PTFs (Aanhangsel 4). De in het laboratorium gemeten vochtkarakteristieken liggen vrijwel altijd in 
de bandbreedte, alleen voor Eref midden perceel bestaat voor de ondergrond (SUB) een geringe 
afwijking. Voor de doorlatendheidskarakteristiek neemt de bandbreedte ook in het droge traject 
toe, de metingen daar liggen structureel buiten de met de transferfuncties berekende 
karakteristieken. In het natte deel van de doorlatendheidskarakteristieken liggen alle metingen 
binnen de bandbreedte.  
 
De figuren 5.9 tot en met 5.12 laten zoals verwacht veel groter bandbreedten zien. Het overgrote 
deel van de waarnemingen van de bodemvochtgehalten in het veld valt binnen de gesimuleerde 
(bijna maximale bandbreedte berekend met de PTFs plus het 99%-betrouwbaarheidsinterval. Met 
name voor de ondergrond, en minder vaak de verdichte ondergrond,  worden grote bandbreedtes 
gesimuleerd. In de bovengrond worden vooral in de zomerperiode grote bandbreedtes berekend.  
 
Het gebruik van de PTF’s met meenemen van de onzekerheid in de PTFs resulteert in een 
realistischer bandbreedte van hydraulische karakteristieken en daarmee van gesimuleerde 
bodemvochtgehalten. Aanbevolen wordt om in gevoeligheids- en/of effectstudies de onzekerheid 
i.e. de spreiding rond de gemiddelde PTFs mee te nemen.  
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6 VERSLEMPING  

 
De Vlaamse Overheid wenst na te gaan wat de gevolgen zijn van bodemverdichting en verslemping 
op de hydraulische bodemeigenschappen van verschillende bodemtypes, teneinde het 
watertransport door een verdichte bodem beter te kunnen voorspellen en ruimtelijk te kunnen 
verklaren en zo de invloed van bodemverdichting op enerzijds overstromingen en erosie en 
anderzijds watertekorten bij planten, beter te kunnen voorspellen, ook in scenario’s met 
klimaatverandering. Naast de klassieke hydraulische parameters is de oppervlakkige verslemping 
een tot op heden minder bestudeerde factor. De effecten van verslemping op de waterbeweging 
in een bodemprofiel zijn niet of nauwelijks gekend. Aangenomen kan worden dat zowel 
oppervlakkige slempkorsten als interne verslemping (ook consolidatie genoemd) na ploegen een 
grote invloed op de waterbeweging kan uitoefenen. Verwacht mag worden dat de gevoeligheid 
voor verslemping net als voor verdichting mede wordt bepaald door de textuur. Een uitbreiding 
van de kennis over en kwantitatieve gegevens van verdichting bij verschillende bodemtexturen is 
dus wenselijk. 
 
Conform de eerdere studie (Van der Bolt et al., 2016) is het fysische procesmodel SWAP gebruikt 
voor de modellering. SWAP (Kroes et al. 2017) is voor deze studie uitgebreid met de mogelijkheid 
om een dynamische ontwikkeling van een slempkorst in de tijd en in afhankelijkheid van de 
cumulatieve neerslag en de neerslagintensiteit (en/of andere grootheden als dat uit het lab- of 
veldwerk volgt) te modelleren. Ook is geprobeerd de interne verslemping van de bouwvoor na 
ploegen te modelleren. Daartoe zijn achtereenvolgens de mechanismen die slemp veroorzaken 
beschreven, wordt uitgelegd welk concept wordt opgenomen in het hydraulische model SWAP, en 
zijn simulaties uitgevoerd om de effecten van de ingebouwde concepten te testen. Omdat de 
fysische metingen aan de slempkorst zeer lastig bleken (paragrafen 2.2.2, 2.3 en 2.4.2), ontbreken 
vooralsnog de gegevens om de grootte van de modelparameters te onderbouwen en om de 
gesimuleerde effecten te kunnen toetsen / valideren.  
 

6.1 OORZAKEN EN EIGENSCHAPPEN VAN SLEMP 

Slemp, slempvorming of verslemping is het proces waarbij bodemaggregaten uiteenvallen in 
micro-aggregaten of afzonderlijke korrels. Bij verslemping is er te weinig binding tussen 
bodemdeeltjes. Door de inslag van regendruppels of vervloeiing treedt schifting op. Daarbij 
verstoppen de fijnere klei(lutum)- en siltdeeltjes de poriën in de bodem. Zo ontstaat aan maaiveld 
een papperige slemplaag die na drogen een slempkorst vormt. Veel auteurs maken een 
onderscheid tussen de natte fase van een slemplaag (seal) en droge slempkorst (crust). Dat geldt 
dan voor oppervlakkige slemp. Als de gehele bouwvoor in elkaar zakt, spreekt men van 
consolidatie, interne slemp of structuurbederf. Deze omschrijving geeft aan dat interne slemp 
sterk verbonden is aan het creëeren van een bouwvoor en dus een vorm van bodembewerking 
zoals ploegen. Ploegen resulteert in een grote overgang in bulkdichtheid boven de ploegzool. De 
losgewoelde grond in de bouwvoor heeft door het ploegen een veel lagere dichtheid en zal 
geleidelijk weer in elkaar zakken totdat (wanneer er ondertussen geen nieuwe grondbewerking 
plaatsvindt) na verloop van tijd de evenwichtssituatie met hogere dichtheid weer wordt bereikt. 
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De belangrijkste oorzaak van oppervlakkige verslemping is het kapot slaan van bodemaggregaten 
door energierijke regendruppels. Het gaat daarbij om zowel de hoeveelheid als de intensiteit van 
de neerslag en daarmee om de energie (impuls) van een bui. Maar ook hoge vochtgehalten 
kunnen tot verslemping (zowel intern als oppervlakkig) leiden. Het bodemmateriaal moet voor 
beide processen wel gevoelig zijn voor verslemping. 
 
Slempgevoeligheid is een hoedanigheid van het bodemmateriaal in de bouwvoor. Hierbij zijn de 
volgende factoren bepalend: gehalte aan lutum, organische stof en kalk. Tabellen hiervoor staan in 
het Cultuurtechnisch Vademecum (1988, Tabel 6.1). Voor Vlaanderen is de publicatie van Govers & 
Poesen (1985) belangrijk.  
 
Het Cultuurtechnisch Vademecum onderscheidt drie gradaties:  

1. minder dan 1 keer per 10 jaar treedt oppervlakkige of interne slemp op;  
2. 1 tot 5 van de 10 jaar optreden van duidelijk oppervlakkige en weinig interne slemp;  
3. 5 van de 10 jaar optreden van sterke oppervlakkige en veelal ook interne slemp.  

Leemarm zand, klei en moerige gronden zijn gering slempgevoelig, zware zavel is gering tot matig 
slempgevoelig; siltige leem is matig en lichte zavel matig tot sterk slempgevoelig en sterk 
slempgevoelig  is zandige leem. 
 

Tabel 6.1 Gradaties in de slempgevoeligheid van bodems (Cultuurtechnisch Vademecum 1988) 

 
Het ontstaan van een slempkorst aan maaiveld resulteert in een grote overgang in bulkdichtheden 
waarbij de slempkorst een grotere bulkdichtheid en een andere structuur heeft. Een slempkorst 
heeft gevolgen voor de waterhuishouding en de landbouwproductie: 

• De verminderde infiltratie en waterberging van de slemplaag leiden tot plasvorming en het 
toenemen van oppervlakkige afstroming en erosie.  

• Een slempkorst verhindert het opdrogen van de grond in het voorjaar door verminderde 
bodemverdamping. Een bodem kan daardoor lang nat zijn en moeilijk bewerkbaar.  

• Kiemschade treedt op; niet alle gewassen zijn sterk genoeg om na ontkieming door de 
verslempte laag heen te groeien.  



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
            pagina 95 van 155 

• Een slechte aeratie (zuurstofvoorziening) leidt tot gewasschade. Ook na ontkieming kan 
luchtgebrek ontstaan.  

Een slempkorst kan vrij abrupt worden doorbroken door grondbewerking, opkomend 
plantmateriaal, het ontstaan van krimpscheuren en het verkruimelen door uitdrogen of vorst, en 
door een toenemende activiteit van bodemleven en (macro)fauna. Begroeiing vangt de energie 
van de neerslag (deels) op en speelt daardoor een belangrijke rol bij het voorkomen van 
slempkorsten. De bovengrondse begroeiing absorbeert een deel van de energie en beschermt de 
bodem, de beworteling versterkt de bodemstructuur (cf. de wapening van beton) en voorkomt 
daarmee interne verslemping in natte omstandigheden.  
 

6.2 DENKMODEL VOOR VERSLEMPING 

Er zijn veel modellen ontwikkeld die het ontstaan en de gevolgen van verslemping en een 
slempkorst beschrijven: analytische modellen en numerieken modellen, modellen met een grote 
en modellen met een geringe mate van detail. Larsbo & Jarvis (2003) stellen over het modelleren 
van ploegen en slemp: this simple emperical approach is justified by the fact that the model is not 
intended to facilitate study of consolidation and surface sealing as such, but rather their effects on 
water flow and solute transport. Dat laatste is ook de opdracht voor het aanpassen van SWAP in 
deze studie: gestoeld op empirische kennis uit veld- en laboratoriumonderzoek het dynamische 
ontstaan van slempkorsten en de resulterende gevolgen op het watertransport in de bodem 
simuleren. Het in deze studie voorgestelde concept voor simuleren van slemp met SWAP is 
daarom eenvoudig gehouden. 

6.2.1 De oorzaken van het proces van verslemping.  

De meeste modellen gebruiken – conform bovenstaande definitie van slemp – de eigenschappen 
van neerslag (hoeveelheid, intensiteit en kinetische energieinhoud) als oorzaak van slempvorming. 
De hoeveelheid neerslag en de energie-inhoud van de neerslag worden meestal  cumulatief 
bepaald vanaf de start van het proces van slempvorming (meestal wordt gestart met de eerste 
neerslag na grondbewerking). De intensiteit van de neerslag wordt meestal gebruikt om de 
energieinhoud te berekenen. Uit de literatuur rijst sterk het beeld dat voor kortdurende zeer 
hevige buien – vooral in aride gebieden – met grote druppels en energie de som van de energie 
belangrijk is. Vaak worden veld- en labexperimenten gedaan met neerslag/irrigatie-intensiteiten 
van (exact) 60 mm per uur. Slempkorsten vormen zich dan binnen 15 tot 30 minuten, en zelfs veel 
sneller. Voor de gematigde streken zoals op dit moment Vlaanderen en Nederland lijkt de 
cumulatieve hoeveelheid neerslag afdoende te werken. Onder natuurlijke meteorologische 
omstandigheden stabiliseren korsten in het veld zich (afhankelijk van de neerslagintensiteit) na 
enkele tientallen mm’s neerslag. Dit zou door klimaatverandering (met ook andere intensiteiten) 
natuurlijk kunnen veranderen.  
 
De meest gebruikte wiskundige beschrijving van het effect van de neerslag op een voor slemp 
relevante grootheid XR is een exponentiële transitie van de beginwaarde Xb van deze grootheid 
naar een opgegeven eindwaarde Xe onder invloed van de cumulatieve hoeveelheid of energie R: 
 

( ) ( )= − −e be
-

e
kR

RX X X X
         

 
Hierin is k een 1e-orde snelheidsconstante voor de verandering van XR onder invloed van R. Deze 
constante is ook het zwakke punt van deze beschrijving. Het is een ‘container parameter’ voor het 
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betreffende bodem-neerslag-systeem: het combineert de gevoeligheid en toestand van de bodem 
en de relevante kenmerken van de neerslag die impliciet in R verborgen zijn. Empirische waarden 
moeten dan ook bij voorkeur in het veld worden bepaald en zijn maar beperkt overdraagbaar naar 
andere systemen (Nciizah & Wakindiki, 2015). 
 
De meest gebruikte proxy om in modellen veranderingen in doelgrootheden aan te sturen, is de 
droge bulkdichtheid. Vaak wordt deze gebruikt om parameters van het Brooks-Corey of het 
Mualem-van Genuchten model te veranderen. Interessant in dat verband zijn de relaties van 
Assouline (2006a en b) die empirisch zijn verkregen in het laboratorium en die later zijn getoetst 
door Tian et al. (2018) en Kool et al. (2019). Voordeel van deze proxy is dat hij relatief eenvoudig te 
meten is en daarom goed te koppelen is aan een cumulatieve neerslagreeks. 

6.2.2 Het veranderen van de eigenschappen van een slemplaag in de tijd.  

De voor het watertransport meest relevante eigenschap van een slemplaag die verandert in de tijd 
is de bulkdichtheid. Wanneer de bulkdichtheid verandert, veranderen de poriegrootte, de 
porositeit en het volume, en daardoor veranderen de waterretentie- en de 
doorlatendheidskarakteristiek. Sommige modellen laten alleen de verzadigde doorlatendheid 
afnemen in de tijd, andere richten zich op parameters van het Brooks-Corey of het Mualem-van 
Genuchten model om de hydraulische bodemkarakteristieken te beinvloeden. Soms worden niet 
alle parameters aangepast.  
 
Om te verkennen hoe het simuleren van verslemping op basis van de bestaande literatuur kan 
worden gemodelleerd, werd vergelijking 6.1 toegepast op de gegevens van Govers en Poesen 
(1985) voor Vlaanderen. Govers en Poesen (1985) rapporteerden een toename van de 
bulkdichtheid van 0,95 naar 1,34 g cm-3 van monsters van de bovenste 10 cm van de bodem onder 
invloed van de neerslagsom. Figuur 6.1 toont een fit op de gemeten bulkdichtheden van de 
bovenste 10 cm van het profiel die kunnen worden gezien als een combinatie van interne slemp en 
korstvorming. Figuur 6.1 en tabel 6.2 laten zien dat het fitten op de veldgegevens van Vlaanderen 
zeer goed mogelijk is.  
 

Figuur 6.1 Resultaten van fitten van model vergelijking 5.1 voor de droge bulkdichtheid van de korst en 
de bulk van de bovenste 10 cm van de bodem uit Govers & Poesen (1985). De ‘bulkdichtheid’ van de 
korst is in feite de relatieve oppervlaktedichtheid van de korst geschaald naar een fictieve maximale 
bulkdichtheid van 1,9 g cm-3. ‘Punt’ betekent uit grafieken op papier afgelezen waarden en voor korst 
ook de gemiddelden van drie locaties. ‘Model’ is met en ‘model 2’ is zonder cut-off-waarde. 
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Tabel 6.2 Resultaten van het fitten van de lijnen van figuur 6.1. 

 Met afkappen Zonder afkappen 
 K BD0 BDcons BDafkap RMSE K BD0 BDcons RMSE 
 mm-1 g cm-3 g cm-3 g cm-3 g cm-3 mm-1 g cm-3 g cm-3 g cm-3 

Kost 0.0061 0.954 2.111 1.900 0.060 0.0061 0.954 2.111 0.060 
bulk 0.0024 0.954 1.664 1.346 0.011 0.0056 0.954 1.356 0.023 

 
 
Op basis van de resulterende fit werd een kleine maar nuttige uitbreiding aan vergelijking 6.1 
gerealiseerd door toevoegen van een bovengrens die de maximale waarde voor de bulkdichtheid 
representeert die wordt bereikt in de periode met een stabiele toestand van de bulkdichtheid in 
de betreffende lagen. Neerslag heeft dan geen merkbare invloed meer op de bulkdichtheid. Bij de 
korst zijn de bulkdichtheden niet gemeten maar werd de relatieve oppervlaktedichtheid van de 
korst omgezet naar de grootste gemeten bulkdichtheid van 1,9 g cm-3 (figuur 6.1). 
 
De vergelijking bleek vrij goed te voldoen en met een kleine aanvulling (hanteren van een 
maximale waarde) zelfs goed. Met deze laatste benadering (met bovengrens) bereiken de korst en 
de bovenst 10 cm (interne slemp) ongeveer na dezelfde neerslagsom (300 mm) de stabiele 
toestand. Dat is meer dan de 150 tot 200 mm genoemd door Govers en Poesen (1985). Voor de 
korst is (mede omdat Kool et al. (2019) deze niet als zodanig hebben gemeten) het moment van 
stabiliteit minder duidelijk dan bij de bovenste 10 cm van de bodem.  
 
Fitten van vergelijking 6.1 aan de meetgegevens van Kool et al. (2019) gaat goed zonder 
bovengrens (Figuur 6.2). De door Kool et al. (2019) gerapporteerde uitschieter op 15-22,5 cm 
diepte is vreemd. Het betreft vier replica’s. De spreiding is niet groter dan bij andere punten. De 
snelheid van consolideren neemt toe met de diepte, dat past bij het toenemen van de belasting 
van het bovenliggende materiaal met de diepte. Kool et al. (2019) geven een tabel met meer dan 
14 studies waarin de toenemende snelheid met de diepte is gevonden.  
 
De gegevens van Kool et al. (2019) kunnen gezien worden als voorbeeld van interne verslemping. 
De toename van de snelheid en omvang van de interne verslemping met de diepte kan vooral 
dienen om het verloop van de interne verslemping in de diepte te modelleren. Omdat de k-
waarden gepresenteerd door Kool et al. (2019) als resultante van bodemeigenschappen en de 
neerslag een systeemeigenschap representeren, is kalibreren van bodemeigenschappen 
noodzakelijk. Een voorbeeld van een analytisch model voor een situatie met alleen een interne-
slemplaag gebaseerd op Kool et al. (2019) staat in Figuur 6.3. De aannames (randvoorwaarden 
voor het model) op de onderrand i.e. de overgang naar de ondergrond, de verzadigde 
doorlatendheid in de wortelzone en de neerslag als bovenrand bepalen de veranderingen van de 
bulkdichtheid in de diepte en de tijd. 
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Figuur 6.2 Resultaten van fitten van het denkmodel op de op vier diepten gemeten droge 
bulkdichtheden bij verschillende neerslagsommen van Kool et al. (2019). Bovenste figuur geeft de 
resultaten voor de vier individuele diepten en onderste figuur de fit op de over de hele diepte van 
22,5 cm geaggregeerde bulkdichtheid. Voor de diepte van 15-22,5 cm zijn twee varianten getoond: 
voor alle meetpunten en voor een correctie waarbij de uitschieter bij een neerslagsom van 50 mm is 
weggelaten. 

 
 
Tabel 6.3 Resultaten van het fitten van de lijnen van figuur 6.2. 

Dieptetraject K BD0 BDcons RMSE 
cm mm-1 g cm-3 g cm-3 g cm-3 
0-5 0.0045 0.923 1.135 0.015 

5-10 0.0109 0.932 1.180 0.017 
20-15 0.0083 0.941 1.317 0.025 

15-22,5 0.0104 0.949 1.361 0.032 
15-22,5 correctie 0.0104 0.949 1.417 0.001 

Geaggregeerd 0.0117 0.938 1.261 0.019 
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Figuur 6.3 Het denkmodel voor de tijds- en diepteafhankelijke bulkdichtheid als functie van de 
cumulatieve neerslaghoeveelheid voor een systeem met alleen een interne-slemplaag tot 22 cm 
diepte. Het model is gebaseerd op de gegevens van Kool et al. (2019). De legenda geeft de 
neerslagsommen in mm.  

 

6.2.3 De dikte van de slempkorst  

Van belang is ook de dikte van de slemplaag en hoe deze evolueert in de tijd. Opvallend genoeg 
nemen de meeste modellen een constante dikte aan. De meest genoemde waarde is 5 mm. 
Onderbouwingen of metingen van deze waarde ontbreken over het algemeen. Ook Govers en 
Poesen (1985) namen zonder verklaring een dikte van 5 mm voor slemplaag-monsters van een 
helling in Vlaanderen. Een dikte van 10 mm lijkt zo’n beetje de bovengrens te zijn die wordt 
aangenomen. Assouline (2005) geeft in een kwantitatieve evaluatie van modellen en 
meetmethoden wel informatie over de dikte. Hij stelt dat de dikte van de echte laag of korst 
slechts 2-3 mm bedraagt, maar dat de totale door slemp beiinvloedde dikte meestal wordt 
onderschat en wel tot 10 mm dikte kan reiken. Het verloop met de diepte dat hij toont, is 
nagenoeg lineair. In het geavanceerde onderzoek aan verschillende bodemmonsters door 
Armenise et al. (2017) gaat het sterke effect van slemp op de porositeit ook slechts enkele mm’s 
diep om af te nemen tot de oorspronkelijke waarden op ca. 5 mm diepte. 
 
Het model voor de tijd- en diepteafhankelijke bulkdichtheid van bodemlagen als functie van de 
cumulatieve neerslagsom beschrijft een systeem met een slempkorst boven op een laag met 
interne slemp (figuur 6.4):  

- De oppervlakte-slemplaag is in figuur 6.4 opgebouwd uit een slempkorst van 3 mm met een 
uniforme bulkdichtheid en een bij de slempkorst horende laag waarin de bulkdichtheid lineair 
terugloopt tot de bulkdichtheid aan de bovenrand van de interne-slemplaag (op een diepte van 10 
mm - mv). Door benutten van deze overgangszone en door te rekenen met dunne laagjes (1 mm) 
wordt een stabiele berekening gerealiseerd. De snelheid waarmee de bulkdichtheid in de bovenste 
3 mm voortschrijdt met de cumulatieve neerslag staat in tabel 6.2 (korst) en is gevisualiseerd in 
figuur 6.1. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4

Di
ep

te
 (c

m
)

Bulkdichtheid (g cm-3)

0

10

30

60

90

130

180

240

360

520



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
pagina 100 van 155   

- De boven- en onderrand zijn de bovenste en onderste laag van figuur 6.2 en tabel 6.3 (bulk) van 
Kool et al. (2019). Voor de onderrand in figuur 6.4 is een gefitte relatie van de diepteklasse 15-
22,5 cm gebruikt.  

- De gegevens van de bovenste 10 cm van Govers en Poesen (1985) zijn gebruikt in combinatie met 
het verloop van de bulkdichtheid in afhankelijkheid van de neerslagsom (tabel 6.3) zoals gemeten 
door Kool et al. (2019). Deze bulkdichtheid staat voor de gehele bovenste 10 cm van de bodem, 
dus de korst en interne slemp samen. 

 
 

Figuur 6.4 Het denkmodel voor de tijds- en diepteafhankelijke bulkdichtheid als functie van de 
cumulatieve neerslaghoeveelheid voor een systeem met een oppervlakte-slemplaag met een dikte 
van 1 cm en een interne slemplaag tot 10 cm diepte. Afgezien van de bovenste cm is het model van 
de oppervlakte-slemplaag van figuur 6.3 te herkennen. Het model is gebaseerd op de gegevens van 
Govers en Poesen (1985) en Kool et al. (2019). De legende geeft de neerslagsommen in mm. 

 

6.3 VERDICHTING VAN DE BOUWVOOR 

Verdichting van de bodem door zware machines kan tot diep in de bodem optreden. Omdat de 
verdichting onder de ploegzool een structureel karakter heeft en moeilijk is te herstellen, is veel 
onderzoek uitgevoerd naar de verdichting van de ondergrond. De grootste verdichting zal echter in 
de bouwvoor/wortelzone (tot ongeveer de bovenste 30 cm van de bodem) optreden. De graad van 
verdichting hangt af van de textuur van de bodem, het vochtgehalte tijdens de grondbewerking en 
de bodemdruk van de machines. De verdichting van de bouwvoor wordt minder als een probleem 
ervaren doordat deze door grondbewerking wordt opgeheven. 
 
De verdichting veroorzaakt een herschikken van de aggregaten in de bodem totdat een nieuw 
evenwicht is bereikt tussen de weerstand die de bodem biedt en de druk die uitgeoefend wordt. 
De ruimtelijke schikking, de grootte, de vorm en de interne samenhang van de aggregaten 
veranderen zodat er hoekige of afgeplatte aggregaten worden gevormd. De porositeit neemt af, 
vooral het aandeel grote poriën vermindert (dus de dichtheid van de bodem verhoogt), en de 
continuïteit van de poriën wordt onderbroken. Zo zal door een rijdende tractor het gewicht op de 
bodem via de banden overgedragen worden en zal de bodem verdichten om deze druk te kunnen 
dragen. Het zichtbaar effect aan het bodemoppervlak is de vorming van een rijspoor. 
 
Omdat bij veldbezoeken frequent kan worden geconstateerd dat de rijsporen diep in het 
bodemoppervlak insnijden, dat daar in slempgevoelige gronden vaak ook een vorm van een 
slempkorst zichtbaar is, en dat daar vaak neerslagwater in lijkt te stagneren, is met SWAP ook 
verkend wat het effect van verdichting van de bouwvoor bij oogsten op de plasvorming en de 
oppervlakkige afvoer in de winter kan zijn.  
 
Verdichting bij zaaien en latere bewerkingen tot het moment van oogsten resulteert in verdichting 
van de bouwvoor/wortelzone tijdens het groeiseizoen met als gevolg vaak lagere 
gewasopbrengsten. Verkennen van deze effecten ligt buiten de scope van dit onderzoek.  
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6.4 PLOEGEN, SLEMPKORSTEN EN VERDICHTING VAN DE 
BOUWVOOR IN SWAP 

De meest recente versie van SWAP is uitgebreid met een dynamische beschrijving van ploegen, 
consolideren en slempkorstvorming (Heinen, 2020). Daarbij is er voor gezorgd dat: 

- Het concept generiek uitlegbaar is op basis van waarnemingen. 
- Meetgegevens voor verificatie code en validatie concepten beschikbaar zijn. 
- Voldaan wordt aan het criterium van massabehoud: bij ploegen ontstaat een afname van de 

dichtheid door de  toename van het volume, bij de consolidatie/interne verslemping neemt de 
dichtheid toe door een afname van het volume. 

- Het concept makkelijk toepasbaar is voor gebruikers. 
 
Het in SWAP geïmplementeerde concept voor dynamisch simuleren voor ploegen en interne 
verslemping (Heinen 2020) is gebaseerd op de generiek toepasbare benadering van Assouline 
(2006a, b) waarbij de parameters die de hydraulische bodemkarakteristieken beschrijven, worden 
bepaald door de bulkdichtheid. Tian et al. (2018a en b) pasten deze benadering toe op de Mualem-
vanGenuchten functies. Kool et al (2019) hebben met metingen aangetoond dat deze benadering 
de vochtgehalten in de bouwvoor na ploegen goed kunnen beschrijven. Het benaderen van de 
verzadigde doorlatendheid bleek lastig. Besloten is in SWAP interne slemp te beschrijven via 
veranderingen in de bulkdichtheid en daarmee tijd-afhankelijke Mualem-vanGenuchten 
parameters te berekenen. In essentie bestaat de implementatie uit 4 stappen: 
 

- Ploegen wordt opgelegd als een onmiddellijke verandering in de bulkdichtheid.  
- Na ploegen neemt de bulkdichtheid via een exponentiele relatie toe als gevolg van neerslag. De 

verandering in bulkdichtheid wordt dagelijks berekend.  
- Met de bulkdichtheid berekenen van de tijdafhankelijke hydraulische bodemkarakteristieken door 

aanpassen van de parameters van de Mualem-vanGenuchten functies.  
- Sluiten van de massabalans door bij ploegen en consolidatie in iedere laag de drukhoogten aan te 

passen om de hoeveelheid bodemvocht constant te houden.  
 
Met deze benadering kunnen naast ploegen en consolidatie nog twee processen worden 
gesimuleerd die resulteren in structuurverlies en grotere dichtheden: 
 

- Het ontstaan van een slempkorst na ploegen kan worden gerealiseerd door voor het 
consolidatieproces in de bovenste bodemlaagjes andere parameters te gebruiken.  

- Verdichting van de bouwvoor kan worden gerealiseerd door bij ‘ploegen’ een grotere bulkdichtheid 
op te leggen. 

 
Heinen (2020) beschrijft de werkwijze en implementatie in detail, cruciaal is dat de massabalans 
sluitend wordt gemaakt om bij de discrete dagelijkse aanpassingen discontinuïteiten in 
vochtgehalten te voorkomen (zie punt 4).  
 
Het opbreken van de slemplaag kan via ondiepe grondbewerking (cf. eggen, schoffelen) worden 
gesimuleerd. De slemplaag laten breken door bijv. opkomst van het gewas is niet 
geïmplementeerd. Dat zou vergelijkbaar met consolidatie kunnen worden gedefinieerd als een 
tijdafhankelijke afbraak met sturende parameter. 
 
Het effect van ploegen op bodemvocht is in figuur 6.5 via een verkennende berekening zichtbaar 
gemaakt: door ploegen nemen de bulkdichtheid en daarmee ook de bodemvochtgehaltes af, door 
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consolidatie nemen de dichtheid en de relatieve bodemvochtgehaltes weer toe totdat de stabiele 
uitgangssituatie weer is bereikt.  

 

 

Figuur 6.5 Voorbeeld van een gecumuleerd bodemvochtgehalte in de bouwvoor zonder ploegen 
(oranje) en met ploegen gevolgd door interne verslemping (blauw). 

 
Uitdaging voor het kunnen toepassen van dit concept is de beschikbaarheid van 
dichtheidsafhankelijke hydraulische bodemkarakteristieken, maar die zijn in deze studie opgesteld. 
Daarnaast is het nodig de resultaten te kunnen toetsen aan veldmetingen. 
 

6.5 SIMULEREN VAN PLOEGEN EN SLEMP VOOR VINKT 

Voor simulaties met slemp is gefocust op het op basis van de bodemkenmerken meest 
slempgevoelige perceel Vinkt. Vinkt bleek ook het enige perceel waar in 2019 een 
akkerbouwgewas (aardappel) werd geteeld. De voor Vinkt beschikbare modellen ‘midden’ en ‘kop’ 
zijn gebruikt voor het modelmatig voorspellen van de effecten van verslemping op de 
waterbeweging in een bodem. Op 15 april 2019 is dit perceel geploegd en op 18 april zijn 
aardappelen gepoot. Op ‘midden’ is de bulkdichtheid in de standaard situatie gelijk aan 1100 kg m-

3 voor de kopakker is dit 1264 kg m-3.  
 
Er wordt aangenomen dat de bulkdichtheid bij het ploegen tot een diepte van 25 cm 1000 kg m-3 
is. De snelheid waarmee het consolidatieproces optreedt wordt opgegeven door een constante. 
Voor het ploegen wordt een waarde aangehouden van 0.05 cm-1 en voor de slemplaag een waarde 
van 0.1 cm-1. Deze consolidatieparameters zijn afgeleid uit de data van Govers en Poesen (1985) en 
Kool et al. (2019) (zie Sectie 6.2). 
 
Omdat de metingen aan de slempkorsten in het veld en in het laboratorium niet de gewenste 
resultaten hebben opgeleverd (paragraaf 2.2.2, paragraaf 2.3 en paragraaf 2.4.2) ontbreken ook 
voor deze studie de metingen waaruit de modelparameters kunnen worden afgeleid. Daarom is 
gerekend met de op basis van Govers en Poesen (1985) en Kool et al. (2019) afgeleide 
parameterwaarden. De door Tian et al. (2018) voorgestelde vertaalfunctie blijkt niet goed te 
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werken op lemige zandgronden (Aanhangsel 7). Kool et al. (2019) zijn tegen hetzelfde probleem 
aangelopen en hebben een alternatief model ontwikkeld om de n-parameter van de Mualem-van 
Genuchten relaties dichtheidsafhankelijk te bepalen. Daarvoor is extra informatie nodig (matching 
point). Voor deze studie is dit matching point arbitrair gekozen, voor detailstudies zal dat moeten 
worden gemeten. 
 
Ploegen resulteert in een afname van de bodemvochtgehalten die door consolidatie geleidelijk 
weer terug beweegt naar de situatie zonder ploegen. (Aanhangsel 7). De stabiele uitgangssituatie 
wordt in deze berekeningen eind juni bereikt.  
 
Het simuleren van het na ploegen ontstaan van een slempkorst in de bovenste centimeter van de 
bodem levert geen andere resultaten. Omdat de voor Vinkt met de pedotransferfuncties 
berekende verzadigde doorlatendheid bijna 1000 cm/d is, kan bij gebruik van de met deze 
pedotransferfuncties bepaalde hydraulische bodemkarakteristieken alle neerslag infiltreren en 
wordt voor 2018 en 2019 geen oppervlakkige afstroming berekend.  
 
Hoewel veranderingen in de gesimuleerde vochtgehaltes worden gesimuleerd (Aanhangsel 7) 
worden als gevolg van de grote gebruikte doorlatendheden ook in de berekeningen met ploegen 
en een slempkorst geen effecten zichtbaar ten aanzien van de oppervlakkige afspoeling en 
verdampingsreductie.  
 

6.6 GEVOELIGHEIDSANALYSE SLEMPKORST EN VERDICHTING 

Voor Vinkt wordt met deze waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken op 27 juli 2019 ten 
gevolge van een bui van 17 mm neerslag een oppervlakkige afstroming van 2.6 mm berekend. 
Voorafgaand aan deze dag is er sprake van een relatief droge periode, waardoor de drukhoogte in 
het bovenste compartiment ongeveer -10.000 cm is. Omdat bij dergelijke drukhoogtes de 
doorlatendheidkarakteristieken weinig gevoelig zijn, wordt verwacht dat in deze situatie de 
infiltratiesnelheid sterk sturend zal zijn en dat verdichting een klein effect zal hebben.  
 
In tabel 6.4 zijn resultaten gegeven waarbij zowel de dichtheid van de slempkorst (1400 – 2000 kg 
m-3) als de neerslagintensiteit (20 – 100 mm d-1 en 20 – 100 mm h-1) is gevarieerd. De neerslag is op 
27 juli aan het model opgelegd waarna de oppervlakkige afvoer cumulatief is berekend voor de 10-
daagse periode startend op 27 juli. De datum 27 juli is geselecteerd omdat de slempkorst, ontstaan 
na ploegen op 15 april, (in het model) op dat moment volledig ontwikkeld is.  
 
In tabel 6.4 zijn resultaten gegeven waarbij zowel de dichtheid van de slempkorst (1400 – 2000 kg 
m-3) als de neerslagintensiteit (20 – 100 mm d-1 en 20 – 100 mm h-1) zijn gevarieerd. De neerslag is 
op 27 juli aan het model opgelegd waarna de oppervlakkige afvoer cumulatief is berekend voor de 
10-daagse periode startend op 27 juli. De datum 27 juli is geselecteerd omdat dan de slempkorst, 
ontstaan na ploegen op 15 april, (in het model) volledig is ontwikkeld.  
 
Tabel 6.4 Oppervlakkige afstroming berekend voor Vinkt met Staringreeks bouwsteen B4 voor 
verschillende dichtheden van de slemkorst (kg/m3) en verschillende neerslagintensiteiten (mm). 

Dichtheid  Neerslaghoeveelheid  
 20 mm d-1 40 mm d-1 60 mm d-1 80 mm d-1 100 mm d-1 

1400 2 17 35 54 73 
1600 2 18 36 54 73 
1800 3 19 37 56 75 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
pagina 104 van 155   

 
Met toenemende neerslaghoeveelheden wordt de hoeveelheid oppervlakkige afvoer steeds 
groter, het effect van de toenemende dichtheid is heel klein. Dit bevestigt het idee dat in dergelijk 
droge condities de infiltratiesnelheid sturend is voor het ontstaan van oppervlakkige afspoeling.  
 
Het effect van de slempkorst met grotere bulkdichtheden op de oppervlakkige afspoeling tijdens 
droge perioden lijkt voor deze bovengrond (B4, Staringreeks) te verwaarlozen. Het effect van de 
slempkorst onder natte omstandigheden door gebruik van andere weergegevens of na ploegen in 
het najaar is nog niet verkend.  
 
De gevoeligheid voor verdichting van de bouwvoor is verkend door te veronderstellen dat op 15 
november 2018 door berijden met zware oogstmachines een verdichte situatie ontstaat voor de 
volledige bovengrond . Met het model Vinkt 2018-2019 is allereerst het effect bepaald van 
toenemende dichtheden door verdichting op de oppervlakkige afspoeling tijdens de periode 2018-
11-01 tot en met 2019-03-31 (Tabel 6.5). 
 

Tabel 6.5 Oppervlakkige afstroming berekend voor Vinkt met Staringreeks bouwsteen B4 gedurende 
de periode 2018-11-01 tot en met  2019-03-31 voor verschillende dichtheden van de bouwvoor. 

Dichtheid bouwvoor  
 

kg m-3 1400 1600 1800 2000 

Oppervlakkige afstroming mm 0 0 3 24 
 
Door verdichting van de bouwvoor ontstaat (voor Vinkt ‘midden’ met Staringreeks bouwsteen B4 
voor de bovengrond gedurende de periode 2018-11-01 tot en met  2019-03-31) een met 
toenemende verdichting sterk groter wordende oppervlakkige afvoer. Bedacht moet worden dat 
deze resultaten het gevolg zijn van de neerslag in deze periode, voor andere jaren zullen de 
resultaten wijzigen. Voor winters met meer neerslag zal, wanneer de grond gemiddeld vrij nat 
blijft,  de oppervlakkige afstroming door verdichting van de bouwvoor groter zijn, voor winters met 
minder neerslag en/of drogere perioden zal de afstroming over het algemeen genomen kleiner 
zijn. 
 
Als volgende stap is verkend wat het effect van buien met grotere neerslaghoeveelheden is bij 
verdichting van de bouwvoor. Daartoe zijn deze buien (vrij willekeurig, op die dag viel zo’n 15 mm 
neerslag te Zingem) op 7 maart 2019 aan het model opgelegd en is de oppervlakkige afstroming 
cumulatief berekend voor de met deze dag startende 10-daagse periode. De resultaten staan in 
Tabel 6.6. 
 
Tabel 6.6  Oppervlakkige afstroming berekend voor Vinkt met Staringreeks bouwsteen B4 voor 
verschillende dichtheden van de bouwvoor (kg/m3) en verschillende neerslagintensiteiten (mm). 

2000 3 20 38 57 76 
      
 20 mm h-1 40 mm h-1 60 mm h-1 80 mm h-1 100 mm h-1 

1400 7 25 44 63 83 
1600 7 25 44 64 84 
1800 7 26 45 65 84 
2000 8 26 45 65 85 

Dichtheid  Neerslagintensiteit 
 20 mm h-1 40 mm h-1 60 mm h-1 80 mm h-1 100 mm h-1 

1400 0 5 16 31 47 
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Bij toenemende hoeveelheden neerslag neemt de afstroming meer dan evenredig toe. De 
resultaten (tabel 6.6) laten zien dat het simuleren van oppervlakkige afstroming mede wordt 
gestuurd door de duur van de tijdstap waarmee neerslag in het model wordt  opgelegd: een bui 
met een duur van 1 dag resulteert in een kleinere hoeveelheid afstroming dan een even grote bui 
van 1 uur. Voor het simuleren van oppervlakkige afstroming is het gewenst de neerslag op zo 
gedetailleerd mogelijke tijdschaal in het model mee te nemen.  
 
De met verdichting van de bouwvoor berekende oppervlakkige afstroming vertoont bij kleinere 
bulkdichtheden en lagere neerslagintensiteiten een niet lineair gedrag, bij de grotere dichtheden 
en intensiteiten ontstaat weer een lineair verband. Opvallend is dat bij de hoogste dichtheid de 
oppervlakkige afvoer als reactie op de oplopende neerslagintensiteiten groter dan 20 mm h-1 even 
groot is als berekend voor de slempkorst in de zomer. Blijkbaar wordt dan een bovengrens bereikt 
waarboven het systeem op stabiele wijze reageert op neerslag.  
 
Met het model kan het ontstaan van oppervlakkige afvoer in de winter door verdichting van de 
bouwvoor in rijsporen worden gesimuleerd.  

1600 1 11 26 44 62 
1800 3 18 36 55 74 
2000 9 26 45 65 85 
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7 CONCLUSIES 

Dataverzameling 
- De bodemkundige database is uitgebreid naar in totaal 43 percelen waar op drie diepten stalen ter 

bepaling van zijn bodemeigenschappen zijn gemeten. De dataset heeft een brede spreiding aan 
vooral leem- en zandgehaltes.  

- Karakteriseren van de eigenschappen van slempkorsten door in het veld de schuifspanning te 
meten, is mogelijk, terwijl het meten van eigenschappen van de korst in het laboratorium door het 
ontstaan van barsten en scheuren na luchtdroging ondoenlijk bleek.  

- De in het veld gemeten schuifspanning was het laagst op de zandige bodems en verhoogde 
naarmate het leemgehalte toenam. Dit volgt ook uit het matig verband tussen leemgehalte en 
schuifspanning op basis van een beperkte dataset. Deze bevindingen lijken het breed gedeelde 
beeld te bevestigen dat lemige bodems gevoeliger zijn voor verslemping dan zandige bodems.  

- De overeenkomst in resultaten van visuele beoordeling en metingen is significant. Bodems met 
‘goede’ structuur vertoonden globaal een lagere indringingsweerstand, een lagere bulkdichtheid, 
een hogere doorlatendheid, een hogere luchtcapaciteit en een hogere macroporositeit.  

- De kritische waarde van 3 MPa voor de indringingsweerstand bleek op elk perceel te zijn bereikt of 
overschreden in de verdichte ondergrond, met uitzondering van de twee U-percelen en het S4 
perceel. In de diepere ondergrond was de indringingsweerstand op ongeveer de helft van de 
percelen hoger dan de kritische waarde.  

- Globaal gezien was de beoordeling van de kopakkers minder gunstig dan de middendelen. 
Opvallend blijken de vrij gunstige waarden van de verzadigde doorlatendheden. De geometrische 
gemiddelden (doorgaans zes herhalingen per diepte) waren zelden lager dan de kritische waarde. 

 
Pedotransferfuncties 

- Perceel specifieke relaties op basis van alleen de indringingsweerstand (de bodem wordt impliciet 
meegenomen) bleken beter presterende regressierelaties op te leveren om de bulkdichtheid te 
voorspellen dan relaties op basis van de indringingsweerstand en bodemkenmerken.  

- Voor geselecteerde punten van de vochtretentiecurve en de doorlatendheidscurve zijn punt-
regressierelaties afgeleid met een grotere voorspellende waarde dan in andere studies.  

- De pedotransferfuncties zijn in staat het effect van verdichting op de retentie- en 
doorlatendheidscurve realistisch te voorspellen binnen het traject van verzadiging tot pF3. Door 
verdichting neemt het vochtgehalte af in het natte traject en neemt het toe in het droge traject.   

- De pedotransferfuncties resulteren bij toepassen in veel grotere doorlatendheden nabij verzadiging 
dan gemeten. Dit vraagt een verdere analyse.  

 
Modelleren referentiepercelen.  

- De op de 4 referentiepercelen in het voorjaar 2019 gemeten pieken in bodemvochtgehalten, 
schijnspiegels, grondwaterspiegels en de dagen waarop plasvorming optrad, vielen samen en 
kunnen de doorgaans in deze periode waargenomen plassen verklaren. Uitzondering hierop 
vormen de plassen wanneer water stagneert in de gevormde wielsporen. De waarnemingen in het 
veld duidden er niet op dat verslemping effectief tot plasvorming leidde. 

- De meest recente versie van het bodemfysisch transportmodel SWAP is uitgebreid met het concept 
voor dynamisch simuleren van ploegen en verslemping. Uitdaging voor het kunnen toepassen van 
dit concept is de beschikbaarheid van dichtheidsafhankelijke hydraulische bodemkarakteristieken, 
maar juist die zijn in deze studie via pedotransferfuncties opgesteld.  

- Vervangen van de gemeten tabellen voor waterretentie en hydraulische geleidbaarheid door 
Mualem-VanGenuchten-relaties resulteert over het algemeen in relatief kleine, acceptabele 
verschillen in de hydraulische karakteristieken. Vaak resulteren de Mualem-VanGenuchten-relaties 
in een onderschatting van de doorlatendheden in het natte traject bij verzadiging. De 
pedotransferfuncties realiseren grotere doorlatendheden in het natte traject, gebruik van Mualem-
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vanGenuchten functies corrigeert dit deels. De voor deze studie gemeten verzadigde 
doorlatendheden voor het meest slempgevoelig veronderstelde perceel Vinkt dat is geselecteerd 
voor de berekeningen zijn veel groter dan in 2016 voor dit perceel gemeten.   

- Vergelijken van de met SWAP berekende bodemvochtgehaltes op vier dieptes op de 4 
referentiepercelen met de metingen laten zien dat het model in staat is het gemeten gedrag te 
simuleren. Bij de interpretatie van de resultaten en de vergelijking met de metingen moet 
rekening worden gehouden met de ruimtelijke variabiliteit van bodemeigenschappen en dat ook de 
meetresultaten onnauwkeurigheden bevatten.  

- Wanneer de bodemfysische eigenschappen in tabelvorm worden opgelegd, blijkt in veel gevallen 
wel een snelle daling te zien. Dat impliceert dat het gebruik van de pedotransferfuncties en de 
Mualem-vanGenuchten functies de rekenresultaten sterk sturen.  

- Naast de hydraulische bodemkarakteristieken is ook de opgelegde onderrand bepalend (en juist 
die kon in de droge perioden vaak niet worden gemeten). De effecten zijn groter wanneer de 
grondwaterspiegels dieper wegzakken, maar ook het bodemmateriaal is (capillaire geleidbaarheid) 
van belang.  

 
Effecten van slemp, consolidatie en verdichting 

- Ploegen realiseert een afname van de bodemvochtgehalten en beweegt door consolidatie 
geleidelijk weer terug naar de situatie zonder ploegen.  

- Het simuleren van het na ploegen ontstaan van een slempkorst in de bovenste centimeter van de 
bodem levert geen andere resultaten.  

- Als gevolg van deze grote doorlatendheden wordt geen oppervlakkige afspoeling of 
verdampingsreductie berekend.  

- Gebruik van retentie- en doorlatendheidscurven van de bovengrond met een meer realistische 
verzadigde doorlatendheid leidt er toe dat voor Vinkt in droge omstandigheden oppervlakkige 
afstroming wordt berekend.  

- Bij vergroten van de hoeveelheid neerslag blijkt de oppervlakkige afstroming evenredig toe te 
nemen. Vergroten van de bulkdichtheid van de slempkorst blijkt nauwelijks effect te hebben. 

- Onder droge omstandigheden is de infiltratiesnelheid sturend voor het ontstaan van oppervlakkige 
afstroming.  

- Het effect van de slempkorst met grotere bulkdichtheden op de oppervlakkige afspoeling tijdens 
droge perioden lijkt te verwaarlozen.  

- Het effect van de slempkorst onder natte omstandigheden door gebruik van andere weergegevens 
of na ploegen in het najaar is nog niet verkend.  

- Bij dichtheden vanaf 1800 kg/ha door verdichting wordt voor de winterperiode 2018-2019 voor 
Vinkt oppervlakkige afstroming berekend.   

- Bij toenemende hoeveelheden neerslag neemt de afstroming meer dan evenredig toe. Ook de duur 
van de neerslag bepaalt de resultaten.  

- Voor het simuleren van oppervlakkige afstroming is het gewenst de neerslag op zo gedetailleerd 
mogelijke tijdschaal in het model mee te nemen.  

- De met verdichting van de bouwvoor berekende oppervlakkige afstroming vertoont bij kleinere 
bulkdichtheden en lagere neerslagintensiteiten een niet lineair gedrag, bij de grotere dichtheden 
en intensiteiten ontstaat weer een lineair verband.  

- Bij de hoogste dichtheid bereikt de oppervlakkige afvoer een bovengrens waarboven het systeem 
op stabiele wijze reageert op neerslag. 

- Met het model kan het ontstaan van oppervlakkige afvoer in de winter door verdichting van de 
bouwvoor in rijsporen, zoals die op veel plekken kan worden waargenomen worden gesimuleerd.  
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Synthese 
De in SWAP ingebouwde mogelijkheid om met tijdafhankelijke retentie- en doorlatendheidscurven 
te rekenen, maakt het mogelijk om de effecten te simuleren van: 

- Ploegen en het daaropvolgende structuurverlies (interne verslemping) 
- Het ontstaan van een verdichte slempkorst aan maaiveld 
- Verdichting van de bouwvoor door machines bij oogsten  (rijsporen) 

 
Met het geïmplementeerde concept kunnen de effecten van bodem-verbeterende maatregelen 
worden geëvalueerd hetgeen zeer relevant is voor de vermindering van piekafvoeren en de 
vermindering van droogte. Daarvoor is nodig dat de veranderingen in hydraulische 
bodemeigenschappen in relatie tot veranderingen in de bulkdichtheid bekend zijn. 
 
De op basis van pedotransferfuncties als functie van de bulkdichtheid afgeleide hydraulische 
bodemkarakteristieken hebben de potentie de parameters te leveren die nodig zijn om 
verslemping te simuleren. Om de op het perceel Vinkt waargenomen plasvorming te kunnen 
simuleren, zullen de nu met de pedotransferfuncties berekende zeer grote doorlatendheden nabij 
verzadiging lagere waarden moeten krijgen.  
 
Vooralsnog lijkt het er op basis van de uitgevoerde rekenexercities dat: 

- Consolidatie een beperkt, tijdelijk effect op de bodemvochtgehaltes heeft en nauwelijks tot geen 
effect heeft op het ontstaan van oppervlakkige afstroming.  

- Het effect van een dunne slempkorst, zoals nu gesimuleerd onder droge omstandigheden, is te 
verwaarlozen.  

- Verdichting van de bouwvoor in rijpaden door oogsten onder natte omstandigheden kan leiden tot 
plasvorming en oppervlakkige afstroming.  

 
Ook zijn op de 4 percelen schijnspiegels gemeten boven de verdichte ondergrond.  
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Aanhangsel 1 Eigenschappen 
referentiepercelen 

 
  



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
pagina 116 van 155   

BAAIGEM (A) 
 
 
Bodemeigenschappen referentieperceel BAAIGEM (A) 

 
Diepte 
(cm) 

BD 
(Mg m-3) 

Zand 
(%) 

Leem 
(%) 

Klei 
(%) 

OC 
(%) 

       

2014 – 2015       

Middenperceel       

TOP 0 – 34 1.380 15.6 74.3 10.1 1.1 

CSUB 34 – 44 1.454 15.4 73.1 11.5 0.6 

SUB 44 – ... 1.490 12.2 70.6 17.2 0.1 

       

Kopakker       

TOP 0 – 21 1.433 17.8 73.9 8.3 2.4 

CSUB 21 – 26 1.682 16.1 76.1 7.8 0.5 

SUB 26 – ... 1.534 17.0 73.6 9.4 0.3 

       

2018 – 2019       

Middenperceel       

TOP 0 – 42 1.331 15.9 74.8 9.3 1.4 

CSUB 42 – 47 1.350 15.7 74.9 9.4 1.4 

SUB 47 – ... 1.443 15.7 73.3 11.0 1.0 

       

Kopakker       

TOP 0 – 31 1.437 39.0 48.3 12.7 1.1 

CSUB 31 – 36 1.659 17.4 73.5 9.1 0.8 

SUB 36 – ... 1.474 15.2 75.6 9.2 0.5 
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Vinkt (P) 
 
 
Bodemeigenschappen referentieperceel VINKT/DEINZE (P) 

 
Diepte 
(cm) 

BD 
(Mg m-3) 

Zand 
(%) 

Leem 
(%) 

Klei 
(%) 

OC 
(%) 

       

2014 – 2015       

Middenperceel       

TOP 0 – 28 1.467 48.5 44.3 7.2 1.1 

CSUB 28 – 44 1.524 48.0 44.6 7.4 1.1 

SUB 44 – ... 1.526 51.3 38.5 10.2 0.2 

       

Kopakker       

TOP 0 – 29 1.533 45.4 46.8 7.8 1.2 

CSUB 29 – 34 1.612 47.2 44.2 8.6 0.4 

SUB 34 – ... 1.492 51.8 39.0 9.2 0.3 

       

2018 – 2019       

Middenperceel       

TOP 0 – 33 1.103 51.5 40.6 7.9 1.2 

CSUB 33 – 39 1.464 50.7 40.2 9.1 1.5 

SUB 39 – ... 1.307 46.6 44.2 9.3 0.7 

       

Kopakker       

TOP 0 – 37 1.264 50.6 42.5 6.9 1.5 

CSUB 37 – 45 1.391 51.4 40.2 8.4 0.9 

SUB 45 – ... 1.359 55.7 34.2 10.1 1.3 
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Kruishoutem (S) 
 
 
Bodemeigenschappen referentieperceel KRUISHOUTEM (S) 

 
Diepte 
(cm) 

BD 
(Mg m-3) 

Zand 
(%) 

Leem 
(%) 

Klei 
(%) 

OC 
(%) 

       

2014 – 2015       

Middenperceel       

TOP 0 – 41 1.366 76.9 17.2 5.9 1.2 

CSUB 41 – 49 1.624 86.8 8.9 4.3 0.8 

SUB 49 – ... 1.436 91.4 3.9 4.7 0.5 

       

Kopakker       

TOP 0 – 40 1.336 80.8 13.8 5.4 1.1 

CSUB 40 – 49 1.539 84.3 10.9 4.8 1.0 

SUB 49 – ... 1.654 92.3 3.2 4.5 0.2 

       

2018 – 2019       

Middenperceel       

TOP 0 – 36 1.298 79.1 14.0 6.9 1.3 

CSUB 36 – 45 1.505 91.2 5.3 3.5 0.8 

SUB 45 – ... 1.415 85.5 9.7 4.8 0.9 

       

Kopakker       

TOP 0 – 20 1.452 84.4 8.9 6.7 1.0 

CSUB 20 – 41 1.470 84.4 10.1 5.5 1.0 

SUB 41 – ... 1.484 94.8 2.3 2.9 0.2 
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Sint-Margriete (E) 
 
 
Bodemeigenschappen referentieperceel SINT-MARGRIETE (E) 

 
Diepte 
(cm) 

BD 
(Mg m-3) 

Zand 
(%) 

Leem 
(%) 

Klei 
(%) 

OC 
(%) 

       

2018 – 2019       

Middenperceel       

TOP 0 – 24 1.421 15.9 74.8 9.3 1.4 

CSUB 24 – 49 1.530 15.7 74.9 9.4 1.4 

SUB 49 – ... 1.291 15.7 73.3 11.0 1.0 

       

Kopakker       

TOP 0 – 20 1.400 39.7 50.0 10.3 1.2 

CSUB 20 – 41 1.490 51.7 39.3 9.0 0.7 

SUB 41 – ... 1.494 40.3 51.1 8.6 0.9 
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Aanhangsel 2 Grondbewerking op de 
referentiepercelen(naar gebruikers)  

Aref eind september 2017 zaaien tarwe 
 mid augustus 2018 oogsten tarwe, braak 
 mid september 2018 zaaien wintergerst 
 begin juli 2019 oogsten wintergerst, groenbemester 
 eind mei 2020 zaaien maïs 

Pref 25/03/2019  rundermest ingewerkt 

 15/04/2019  geploegd 

 16/04/2019  rotoreggen 

 18/04/2019  aardappelen geplant, bovengronds rond eind april 

 5/10/19  gerooid (geschatte opbrengst 48 ton / ha) 

 29/10/2019  geploegd 

 30/10/19  rotoreggen plus inzaaien van gras 

Sref Juli 2015 wintergerst geoogst en gras gezaaid 

 Oktober 2015 gras gemaaid 

 Mei 2016 gras gemaaid en mais ingezaaid 

 Oktober 2016 mais gehakseld 

 Oktober 2016 tarwe ingezaaid 

 Juli 2017 tarwe geoogst 

 Augustus 2017 Japanse haver (groenbemester) 

 Oktober 2017 deel Japanse haver geoogst en deel half ingewerkt 

 Juli 2018 aardappelen deel 1 geoogst (straatkant, Head) 

  bladkool ingezaaid (groenbemester) 

 Oktober 2018 rest aardappelen en bladkool geoogst 

 eind oktober 2018 gerst ingezaaid 

 Juni 2019 gerst geoogst 

 Augustus 2019 gras gezaaid 

 eind oktober 2019 gras geoogst 

 eind mei 2020 gras geoogst 

 begin juni 2020 maïs gezaaid 

Eref Najaar 2017 Inzaaien gras-klaver 

 half - eind april 2018  1e snede 

  om de 4 weken Volgende sneden (4 a 5 totaal) 

 half - eind april 2019 1e snede 

  om de 4 weken Volgende sneden (4 a 5 totaal) 

 begin december 2019  ondergeploeg 

 3/5 2020 Klaarleggen land 

 7/5 2020 Planten rode kool 

 8/5 tot 13/5 2020 water gegeven enkel aan de voorkant van het perceel 

 16/5 2020 kool geschoffeld 
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Aanhangsel 3 Metingen van de 
referentiepercelen 
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BAAIGEM (A) 
 

Dagelijkse neerslag, vochtgehaltes en stijghoogtes gemeten op de kopakker en het middendeel van 
perceel Aref (Baaigem) gedurende 2019-2020. 
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Vinkt (P) 
 
 

Dagelijkse neerslag, vochtgehaltes en stijghoogtes gemeten op de kopakker en het middendeel van 
perceel Pref (Vinkt) gedurende 2019-2020. 

  



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
pagina 126 van 155   

Kruishouten (S) 
 
 

Dagelijkse neerslag, vochtgehaltes en stijghoogtes gemeten op de kopakker en het middendeel 
van perceel Sref (Kruishoutem) gedurende 2019-2020. 
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Sint-Margriete (E) 
 
 

 

Dagelijkse neerslag, vochtgehaltes en stijghoogtes gemeten op de kopakker en het middendeel van 
perceel Eref (Sint-Margriete) gedurende 2019-2020. 
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Aanhangsel 4 Karakteristieken van de  
referentiepercelen bepaald met de 
PTFs 
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BAAIGEM (A) midden perceel 
 

 

 

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek van TOP, CSUB en SUB ter plaatse van midden 
perceel AREF (Baaigem); In zwart gestreept de metingen in het laboratorium in tabelvorm, zwart 
doorgetrokken de Mualem-vanGenuchten karakteristiek op basis van de metingen in het 
laboratorium, helderblauw de Mualem-vanGenuchten karakteristiek voor de vlakbij gemeten 
mediane indringingsweerstand, als zwarte driehoekjes en rondjes de met de pedotransferfuncties 
bepaalde punten voor de kleinste (min) en grootste (max) indringingsweerstanden), en in 
paarsblauw de bandbreedte (min-max) volgens de met deze punten afgeleide Mualem-
vanGenuchten relaties. 
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BAAIGEM (A) kopakker 
 

 

 

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek van TOP, CSUB en SUB ter plaatse van kopakker 
AREF (Baaigem); In zwart gestreept de metingen in het laboratorium in tabelvorm, zwart 
doorgetrokken de Mualem-vanGenuchten karakteristiek op basis van de metingen in het 
laboratorium, helderblauw de Mualem-vanGenuchten karakteristiek voor de vlakbij gemeten 
mediane indringingsweerstand, als zwarte driehoekjes en rondjes de met de pedotransferfuncties 
bepaalde punten voor de kleinste (min) en grootste (max) indringingsweerstanden), en in 
paarsblauw de bandbreedte (min-max) volgens de met deze punten afgeleide Mualem-
vanGenuchten relaties. 
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VINKT (P) midden perceel 
 

 

 

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek van TOP, CSUB en SUB ter plaatse van midden 
perceel PREF (Vinkt); In zwart gestreept de metingen in het laboratorium in tabelvorm, zwart 
doorgetrokken de Mualem-vanGenuchten karakteristiek op basis van de metingen in het 
laboratorium, helderblauw de Mualem-vanGenuchten karakteristiek voor de vlakbij gemeten 
mediane indringingsweerstand, als zwarte driehoekjes en rondjes de met de pedotransferfuncties 
bepaalde punten voor de kleinste (min) en grootste (max) indringingsweerstanden), en in 
paarsblauw de bandbreedte (min-max) volgens de met deze punten afgeleide Mualem-
vanGenuchten relaties. 
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VINKT (P) kopakker 
 

 

 

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek van TOP, CSUB en SUB ter plaatse van kopakker 
PREF (Vinkt); In zwart gestreept de metingen in het laboratorium in tabelvorm, zwart 
doorgetrokken de Mualem-vanGenuchten karakteristiek op basis van de metingen in het 
laboratorium, helderblauw de Mualem-vanGenuchten karakteristiek voor de vlakbij gemeten 
mediane indringingsweerstand, als zwarte driehoekjes en rondjes de met de pedotransferfuncties 
bepaalde punten voor de kleinste (min) en grootste (max) indringingsweerstanden), en in 
paarsblauw de bandbreedte (min-max) volgens de met deze punten afgeleide Mualem-
vanGenuchten relaties. 
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KRUISHOUTEM (S) midden perceel 
 

 

 

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek van TOP, CSUB en SUB ter plaatse van midden 
perceel SREF (Kruishoutem); In zwart gestreept de metingen in het laboratorium in tabelvorm, 
zwart doorgetrokken de Mualem-vanGenuchten karakteristiek op basis van de metingen in het 
laboratorium, helderblauw de Mualem-vanGenuchten karakteristiek voor de vlakbij gemeten 
mediane indringingsweerstand, als zwarte driehoekjes en rondjes de met de pedotransferfuncties 
bepaalde punten voor de kleinste (min) en grootste (max) indringingsweerstanden), en in 
paarsblauw de bandbreedte (min-max) volgens de met deze punten afgeleide Mualem-
vanGenuchten relaties. 
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KRUISHOUTEM (S) kopakker 
 

 

 

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek van TOP, CSUB en SUB ter plaatse van kopakker 
SREF (Kruishoutem); In zwart gestreept de metingen in het laboratorium in tabelvorm, zwart 
doorgetrokken de Mualem-vanGenuchten karakteristiek op basis van de metingen in het 
laboratorium, helderblauw de Mualem-vanGenuchten karakteristiek voor de vlakbij gemeten 
mediane indringingsweerstand, als zwarte driehoekjes en rondjes de met de pedotransferfuncties 
bepaalde punten voor de kleinste (min) en grootste (max) indringingsweerstanden), en in 
paarsblauw de bandbreedte (min-max) volgens de met deze punten afgeleide Mualem-
vanGenuchten relaties. 
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SINT-MARGRIETE (E) midden perceel 
 

 

 

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek van TOP, CSUB en SUB ter plaatse van midden 
perceel EREF (Sint-Margriete); In zwart gestreept de metingen in het laboratorium in tabelvorm, 
zwart doorgetrokken de Mualem-vanGenuchten karakteristiek op basis van de metingen in het 
laboratorium, helderblauw de Mualem-vanGenuchten karakteristiek voor de vlakbij gemeten 
mediane indringingsweerstand, als zwarte driehoekjes en rondjes de met de pedotransferfuncties 
bepaalde punten voor de kleinste (min) en grootste (max) indringingsweerstanden), en in 
paarsblauw de bandbreedte (min-max) volgens de met deze punten afgeleide Mualem-
vanGenuchten relaties. 
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SINT-MARGRIETE (E) kopakker 
 

 

 

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek van TOP, CSUB en SUB ter plaatse van kopakker 
EREF (Sint-Margriete); In zwart gestreept de metingen in het laboratorium in tabelvorm, zwart 
doorgetrokken de Mualem-vanGenuchten karakteristiek op basis van de metingen in het 
laboratorium, helderblauw de Mualem-vanGenuchten karakteristiek voor de vlakbij gemeten 
mediane indringingsweerstand, als zwarte driehoekjes en rondjes de met de pedotransferfuncties 
bepaalde punten voor de kleinste (min) en grootste (max) indringingsweerstanden), en in 
paarsblauw de bandbreedte (min-max) volgens de met deze punten afgeleide Mualem-
vanGenuchten relaties. 
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Aanhangsel 5 Balansen van de 
referentiepercelen  
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Baaigem (Aref) 
 
Waterbalansen voor 2018 en 2019 Baaigem (Aref) op basis van hydraulische bodemeigenschappen 
bepaald met behulp van IW- behulp van op indringingsweerstanden (IW) gebaseerde metarelaties.  

 Laboratorium  IW  IW min  IW max 
 2018 2019  2018 2019  2018 2019  2018 2019 

Neerslag 631 705  631 705  631 705  631 705 
            

Middenperceel            
Opp. Afstroming 0 0  0 0  0 0  0 0 

Verdamping -439 -677  -417 -601  -427 -629  -405 -569 
Interceptie -79 -149  -79 -149  -79 -149  -79 -149 
Evaporatie -83 -63  -83 -63  -83 -63  -83 -63 

Transpiratie -277 -465  -255 -389  -266 -416  -244 -357 
Bodemflux -229 -37  -249 -112  -240 -86  -258 -144 

            
Transpiratiereductie 2 13  24 88  14 61  36 121 

            
Kopakker            

Opp. Afstroming 0 0  0 1  0 0  0 1 
Verdamping -442 -687  -404 -600  -412 -617  -374 -534 
Interceptie -79 -149  -78 -149  -79 -149  -77 -148 
Evaporatie -87 -64  -87 -64  -87 -64  -87 -65 

Transpiratie -277 -474  -239 -387  -247 -404  -209 -321 
Bodemflux -221 -27  -258 -113  -250 -96  -288 -179 

            
Transpiratiereductie 0 4  40 91  32 74  68 156 

 
 
 
 
Vinkt (Pref) 
 
Waterbalansen voor 2018 en 2019 Vinkt (Pref) op basis van hydraulische bodemeigenschappen 
bepaald met behulp van op indringingsweerstanden (IW) gebaseerde metarelaties.  

 Laboratorium  IW  IW min  IW max 
 2018 2019  2018 2019  2018 2019  2018 2019 

Neerslag 631 705  631 705  631 705  631 705 
            

Midden perceel            
Opp. Afstroming 0 0  0 0  0 0  0 0 

Verdamping -517 -469  -417 -388  -501 -410  -440 -368 
Interceptie -58 -51  -58 -49  -59 -50  -53 -49 
Evaporatie -34 -34  -34 -34  -34 -34  -34 -34 

Transpiratie -425 -384  -380 -305  -408 -326  -353 -285 
Bodemflux -170 -246  -219 -326  -195 -305  -239 -345 

            
Transpiratiereductie 3 0  39 72  18 54  53 88 

            
Kopakker            

Opp. Afstroming 0 0  0 0  0 0  0 0 
Verdamping -460 -405  -462 -392  -479 -403  -422 -364 
Interceptie -54 -50  -54 -49  -57 -50  -51 -48 
Evaporatie -47 -46  -47 -47  -47 -47  -47 -47 

Transpiratie -359 -309  -361 -296  -375 -307  -324 -269 
Bodemflux -210 -294  -202 -321  -186 -310  -240 -346 

            
Transpiratiereductie 54 70  53 79  45 70  59 102 
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Kruishoutem (Sref) 
 
Waterbalansen voor 2018 en 2019 Kruishoutem (Sref) op basis van hydraulische bodemeigenschappen 
bepaald met behulp van op indringingsweerstanden (IW) gebaseerde metarelaties. De gewaskalender 
verschilt voor midden perceel en kopakker 

 Laboratorium  IW  IW min  IW max 
 2018 2019  2018 2019  2018 2019  2018 2019 

Neerslag 631 705  631 705  631 705  631 705 
            

Midden perceel            
Opp. Afstroming 0 0  0 0  0 0  0 0 

Verdamping -402 -502  -308 -501  -379 -502  -292 -500 
Interceptie -31 -83  -29 -83  -31 -83  -29 -83 
Evaporatie -80 -78  -80 -78  -80 -78  -80 -78 

Transpiratie -291 -341  -198 -341  -268 -341  -182 -340 
Bodemflux -210 -280  -305 -280  -214 -360  -337 -259 

            
Transpiratiereductie 46 0  126 0  69 0  138 0 

            
Kopakker            

Opp. Afstroming 0 0  0 0  0 0  0 0 
Verdamping -556 -549  -418 -549  -445 -549  -408 -549 
Interceptie -50 -83  -48 -83  -49 -83  -48 -83 
Evaporatie -135 -127  -139 -127  -137 -127  -139 -127 

Transpiratie -371 -339  -231 -339  -259 -339  -221 -339 
Bodemflux -49 -203  -171 -209  -138 -212  -185 -207 

            
Transpiratiereductie 80 1  206 1  184 1  214 1 

 
 
 
 
Sint-Margriete (Eref)  
 
Waterbalansen voor Sint-Margriete (Eref) 2018 en 2019 op basis van hydraulische 
bodemeigenschappen bepaald met behulp van op indringingsweerstanden (IW) gebaseerde 
metarelaties.  

 Laboratorium  IW  IW min  IW max 
 2018 2019  2018 2019  2018 2019  2018 2019 

Neerslag 546 674  546 674  546 674  546 674 
            

Midden perceel            
Opp. Afstroming 0 0  0 0  0 0  0 1 

Verdamping -590 -647  -426 -563  -437 -584  -405 -546 
Interceptie -47 -64  -43 -55  -43 -58  -41 -55 
Evaporatie -156 -169  -161 -179  -163 -174  -163 -180 

Transpiratie -387 -414  -222 -329  -231 -352  -202 -310 
Bodemflux 36 75  -144 -90  -132 -64  -165 -110 

            
Transpiratiereductie 39 2  100 48  91 32  98 73 

            
Kopakker            

Opp. Afstroming 0 0  1 0  1 0  1 0 
Verdamping -502 -605  -403 -539  -413 -573  -399 -522 
Interceptie -45 -62  -44 -60  -43 -62  -44 -58 
Evaporatie -123 -130  -119 -131  -120 -131  -119 -132 

Transpiratie -334 -412  -240 -348  -249 -380  -236 -331 
Bodemflux -73 -65  -174 -95  -168 -40  -177 -125 

            
Transpiratiereductie 49 8  94 46  86 28  96 55 
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Aanhangsel 6 Karakteristieken van de  
referentiepercelen bepaald met de 
PTFs plus onzekerheid/spreiding 
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BAAIGEM (A) midden perceel 
 

 

 

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek van TOP, CSUB en SUB ter plaatse van midden 
perceel AREF (Baaigem); In zwart gestreept de metingen in het laboratorium in tabelvorm, zwart 
doorgetrokken de Mualem-vanGenuchten karakteristiek op basis van de metingen in het 
laboratorium, helderblauw de Mualem-vanGenuchten karakteristiek voor de vlakbij gemeten 
mediane indringingsweerstand, als zwarte driehoekjes en rondjes de met de pedotransferfuncties en 
onzekerheid bepaalde punten voor de kleinste (min) en grootste (max) indringingsweerstanden), en 
in paarsblauw de bandbreedte (min-max) volgens de met deze punten afgeleide Mualem-
vanGenuchten relaties. 
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BAAIGEM (A) kopakker 
 

 

 

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek van TOP, CSUB en SUB ter plaatse van kopakker 
AREF (Baaigem); In zwart gestreept de metingen in het laboratorium in tabelvorm, zwart 
doorgetrokken de Mualem-vanGenuchten karakteristiek op basis van de metingen in het 
laboratorium, helderblauw de Mualem-vanGenuchten karakteristiek voor de vlakbij gemeten 
mediane indringingsweerstand, als zwarte driehoekjes en rondjes de met de pedotransferfuncties en 
onzekerheid bepaalde punten voor de kleinste (min) en grootste (max) indringingsweerstanden), en 
in paarsblauw de bandbreedte (min-max) volgens de met deze punten afgeleide Mualem-
vanGenuchten relaties. 
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VINKT (P) midden perceel 
 

 

 

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek van TOP, CSUB en SUB ter plaatse van midden 
perceel PREF (Vinkt); In zwart gestreept de metingen in het laboratorium in tabelvorm, zwart 
doorgetrokken de Mualem-vanGenuchten karakteristiek op basis van de metingen in het 
laboratorium, helderblauw de Mualem-vanGenuchten karakteristiek voor de vlakbij gemeten 
mediane indringingsweerstand, als zwarte driehoekjes en rondjes de met de pedotransferfuncties en 
onzekerheid bepaalde punten voor de kleinste (min) en grootste (max) indringingsweerstanden), en 
in paarsblauw de bandbreedte (min-max) volgens de met deze punten afgeleide Mualem-
vanGenuchten relaties. 
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VINKT (P) kopakker 
 

 

 

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek van TOP, CSUB en SUB ter plaatse van kopakker 
PREF (Vinkt); In zwart gestreept de metingen in het laboratorium in tabelvorm, zwart 
doorgetrokken de Mualem-vanGenuchten karakteristiek op basis van de metingen in het 
laboratorium, helderblauw de Mualem-vanGenuchten karakteristiek voor de vlakbij gemeten 
mediane indringingsweerstand, als zwarte driehoekjes en rondjes de met de pedotransferfuncties en 
onzekerheid bepaalde punten voor de kleinste (min) en grootste (max) indringingsweerstanden), en 
in paarsblauw de bandbreedte (min-max) volgens de met deze punten afgeleide Mualem-
vanGenuchten relaties. 
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KRUISHOUTEM (S) midden perceel 
 

 

 

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek van TOP, CSUB en SUB ter plaatse van midden 
perceel SREF (Kruishoutem); In zwart gestreept de metingen in het laboratorium in tabelvorm, 
zwart doorgetrokken de Mualem-vanGenuchten karakteristiek op basis van de metingen in het 
laboratorium, helderblauw de Mualem-vanGenuchten karakteristiek voor de vlakbij gemeten 
mediane indringingsweerstand, als zwarte driehoekjes en rondjes de met de pedotransferfuncties en 
onzekerheid bepaalde punten voor de kleinste (min) en grootste (max) indringingsweerstanden), en 
in paarsblauw de bandbreedte (min-max) volgens de met deze punten afgeleide Mualem-
vanGenuchten relaties. 
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KRUISHOUTEM (S) kopakker 
 

 

 

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek van TOP, CSUB en SUB ter plaatse van kopakker 
SREF (Kruishoutem); In zwart gestreept de metingen in het laboratorium in tabelvorm, zwart 
doorgetrokken de Mualem-vanGenuchten karakteristiek op basis van de metingen in het 
laboratorium, helderblauw de Mualem-vanGenuchten karakteristiek voor de vlakbij gemeten 
mediane indringingsweerstand, als zwarte driehoekjes en rondjes de met de pedotransferfuncties en 
onzekerheid bepaalde punten voor de kleinste (min) en grootste (max) indringingsweerstanden), en 
in paarsblauw de bandbreedte (min-max) volgens de met deze punten afgeleide Mualem-
vanGenuchten relaties. 

 
  



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
            pagina 149 van 155 

SINT-MARGRIETE (E) midden perceel 
 

 

 

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek van TOP, CSUB en SUB ter plaatse van midden 
perceel EREF (Sint-Margriete); In zwart gestreept de metingen in het laboratorium in tabelvorm, 
zwart doorgetrokken de Mualem-vanGenuchten karakteristiek op basis van de metingen in het 
laboratorium, helderblauw de Mualem-vanGenuchten karakteristiek voor de vlakbij gemeten 
mediane indringingsweerstand, als zwarte driehoekjes en rondjes de met de pedotransferfuncties en 
onzekerheid bepaalde punten voor de kleinste (min) en grootste (max) indringingsweerstanden), en 
in paarsblauw de bandbreedte (min-max) volgens de met deze punten afgeleide Mualem-
vanGenuchten relaties. 
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SINT-MARGRIETE (E) kopakker 
 

 

 

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek van TOP, CSUB en SUB ter plaatse van kopakker 
EREF (Sint-Margriete); In zwart gestreept de metingen in het laboratorium in tabelvorm, zwart 
doorgetrokken de Mualem-vanGenuchten karakteristiek op basis van de metingen in het 
laboratorium, helderblauw de Mualem-vanGenuchten karakteristiek voor de vlakbij gemeten 
mediane indringingsweerstand, als zwarte driehoekjes en rondjes de met de pedotransferfuncties en 
onzekerheid bepaalde punten voor de kleinste (min) en grootste (max) indringingsweerstanden), en 
in paarsblauw de bandbreedte (min-max) volgens de met deze punten afgeleide Mualem-
vanGenuchten relaties. 
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Aanhangsel 7 Resultaten slemp Vinkt  

 
 
 
 
 

 

 

Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek van Middenperceel en Kopakker ter plaatse van 
PREF; met in het zwart, lichtgroen en donkergroen de karakteristieken voor respectievelijk de 
situaties voor ploegen, net na ploegen (p) en in verslempte situatie (s) 
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Vochtgehalte op verschillende diepten ter plaatse van midden perceel van PREF (Vinkt); met in het 
rood de gemeten vochtgehalte, in het zwart, lichtgroen en donkergroen de gesimuleerde vochtgehalte 
voor respectievelijk een simulatie zonder ploegen en slemp, met ploegen maar zonder slemp (p) en 
tenslotte met ploegen en slemp (p+s); op 15 april 2019 wordt er geploegd 
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Vochtgehalte op verschillende diepten ter plaatse van kopakker van PREF; met in het rood de gemeten 
vochtgehalte, in het zwart, lichtgroen en donkergroen de gesimuleerde vochtgehalte voor 
respectievelijk een simulatie zonder ploegen en slemp, met ploegen maar zonder slemp (p) en 
tenslotte met ploegen en slemp (p+s); op 15 april 2019 wordt er geploegd 
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Drukhoogte op verschillende diepten ter plaatse van midden perceel van PREF; met in het zwart, 
lichtgroen en donkergroen de gesimuleerde drukhoogte voor respectievelijk een simulatie zonder 
ploegen en slemp, met ploegen maar zonder slemp (p) en tenslotte met ploegen en slemp (p+s); op 
15 april 2019 wordt er geploegd 
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Drukhoogte op verschillende diepten ter plaatse van kopakker van PREF; met in het zwart, lichtgroen 
en donkergroen de gesimuleerde drukhoogte voor respectievelijk een simulatie zonder ploegen en 
slemp, met ploegen maar zonder slemp (p) en tenslotte met ploegen en slemp (p+s); op 15 april 
2019 wordt er geploegd 
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