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Samenvatting 

Duurzaam landbouwkundig bodembeheer stond centraal binnen BodemBreed Interreg. 

Doelstellingen waren (1) het inzichtelijk maken van de complexe samenhang tussen 

bodemchemische, -fysische en -biologische eigenschappen en processen; landbouwkundige 

geschiktheid; en gewasopbrengst, (2) het zoeken naar bruikbare indicatoren voor en het meten van 

bodemkwaliteit, en (3) het evalueren hoe we op dat alles kunnen inspelen met passende 

teelttechnische maatregelen. Hierbij werd gefocust op wat relevant en haalbaar is binnen het 

projectgebied in Vlaanderen en Nederlands Limburg. De nadruk van dit project lag vooral op 

bodembewerking, waarbij zijdelings ook werd bekeken hoe andere teelttechnische maatregelen 

daaraan gekoppeld kunnen worden. 

Via de verschillende activiteiten werd binnen dit project een ruime set aan kennis, 

(proefveld)resultaten en ervaringen verzameld. In dit eindrapport worden die resultaten, verkregen 

inzichten, interessante trends, interacties maar ook tegenstellingen en knelpunten uit de diverse 

projectactiviteiten samen gebracht en geëvalueerd. We richten ons met dit rapport tot verschillende 

groepen: landbouwers, voorlichters (consulenten), beleidsmakers, onderzoeksinstellingen en het 

onderwijs. 

 

Na een inleidende voorstelling van het project en het schetsen van een kader rond bodemkwaliteit 

en –bedreigingen (deel A), wordt in een methodologisch gedeelte ingezoomd op geschikte 

meetmethodes (deel B) om die bodemkwaliteit en -geschiktheid in de praktijk te meten en te 

beoordelen. Deze methodes gaan van zintuiglijke waarneming tot kwantitatieve metingen en 

bodemsensoren. De belangrijkste boodschappen hierbij zijn de volgende: (1) Er is nood aan goede 

richtwaarden en streefzones voor betekenisvolle indicatoren wil men metingen ook effectief gebruiken 

om beslissingen op te baseren. Dergelijke waarden zijn echter zelden universeel geldig, en voor het 

projectgebied vaak nog onvoldoende onderbouwd met goed cijfermateriaal; (2) Bodemsensoren 

hebben het potentieel om verschillen in chemische en fysische bodemkwaliteit te bepalen, maar 

blijken op heden nog nauwelijks praktijkrijp voor advies te zijn; (3) Meet- en staalnameprotocols 

moeten gericht zijn op vergelijkbaarheid tussen metingen en moeten de heterogeniteit in tijd en ruimte 

erkennen; en (4) Om meetresultaten correct te kunnen interpreteren is ook een consequente 

beschrijving van teelttechnische maatregelen en de bodemtoestand op proefpercelen cruciaal. 

In de zoektocht naar een optimale bodembewerking (deel C) die zo min mogelijk leidt tot 

bodemaantasting, verengt de discussie zich regelmatig tot de vraagstelling ‘ploegen of niet ploegen’. 

Het ploegloos systeem of dus niet-kerende bodembewerking (NKG) is echter een zeer complex 

gegeven. Er worden dan ook pogingen ondernomen om dit containerbegrip te ontrafelen. Bij de 

voorstelling van de resultaten en inzichten verkregen binnen BodemBreed wordt in detail gekeken 

naar de impact van verschillende bodembewerkingsvormen op bodemkwaliteit, gewasopbrengst en 

andere landbouwkundige parameters. Denk aan organische (kool)stof, bodemstructuur, -verdichting 

en -draagkracht, waterhuishouding, ziekte-, plaag- en onkruiddruk, bodemverlies door erosie of oogst 

en brandstofverbruik. Naast bodembewerking wordt ook aandacht besteed aan de toepassing van 

groenbedekkers (deel D). 

Hoewel de effecten van een bodembewerkingssysteem vaak moeilijk voorspelbaar zijn en sterk 

afhankelijk van weersomstandigheden, de toestand van het perceel en de manier waarop de 

machines worden ingezet, werden toch een aantal trends waargenomen. Deze zijn samengevat in 

deel E. In dit deel is er eveneens aandacht voor een aantal praktische knelpunten onder NKG, 

kennishiaten en aanbevelingen voor praktijk en beleid.  

Dit project toont aan dat bodembewerking een weloverwogen en lokaal aangepaste maatregel dient te 

zijn, geïntegreerd in een ruimere systeembenadering van bodembeheer (inclusief bemesting, 

teeltrotatie en gewasbescherming) en gebaseerd op kennis en nauwgezette evaluatie van de 

perceelstoestand. Een geïntegreerd beleid en multidisciplinair onderzoek over langere termijn kunnen 

dit ondersteunen. Ook het actief betrekken en inwinnen van advies van landbouwers is cruciaal; dit in 

een vroeg genoeg stadium van onderzoek en voorafgaand aan beleidsbeslissingen. 
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Summary 

Sustainable agricultural soil management was the central topic of BodemBreed Interreg. The 

overall objectives were (1) to provide insight into the mutual relationships between soil chemical, 

physical and biological properties and processes; agricultural suitability; and crop yield, (2) to search 

for useful indicators for and to measure soil quality, and (3) to evaluate how we can influence all of the 

above with appropriate farming practices that are relevant and feasible within the project’s region. In 

terms of farming practice, soil tillage was the main focus of this project, together with an evaluation of 

how to combine tillage with other farming practices. 

The activities of this project resulted in the generation of a broad set of knowledge, results and 

experience. In this final report, we gather and evaluate those results, insights, trends, interactions and 

also contradictions and stumbling blocks from the various project activities. This report is meant to be 

read by several groups: farmers, advisors (consultants), policy makers, researchers and educators. 

 

After a short introduction, which contains a presentation of the project and background information on 

soil quality and threats (Part A), we present and evaluate a set of soil indicators and suitable 

measurement methods for monitoring soil quality and agricultural suitability (Part B). The methods 

presented in this section range from visual assessment methods to quantitative measurements and 

soil sensors. The key messages are: (1) if measurements are actually to be used as decision tools for 

farmers, the demarcation of predefined indicator thresholds and reference values needs special 

attention. Such values are rarely universally valid, and for the project area they are often still 

insufficiently based on empirical field measurements; (2) electromagnetic and other soil sensors are 

potentially valuable to determine differences in chemical and physical soil quality, but do not appear to 

be ready for implementation; (3) within measurement and sampling protocols, one should focus on 

comparability between measurements and recognize heterogeneity in time and space, and (4) to 

correctly interpret measurement results, a consistent description of field practices and soil conditions 

on experimental plots is crucial. 

 

When searching for soil tillage practices (Part C) which minimize soil degradation, the discussion 

regularly narrows down to the question 'to plough or not to plough’. Ploughless farming or the so-

called ‘non-inversion tillage system’ is a very complex issue, however. We have therefore examined 

this umbrella term from several points of view in an attempt to clarify what ‘non-inversion tillage’ 

actually covers. When presenting the results and insights obtained within this project, we have 

carefully evaluated the impact of different tillage types on soil quality, crop yield and other agricultural 

parameters. Examples of these parameters are organic carbon content, soil structure and compaction, 

hydrological regime, disease, pest and weed pressure, soil loss by erosion or harvesting, and fuel 

consumption. Besides tillage, the use of cover crops (Part D) is also presented. 

 

Although the effects of the soil tillage system are often difficult to predict and highly dependent on 

factors such as weather and field conditions as well as the way machines and equipment are used, 

some clear trends were observed. These trends are summarized in Part E. In this section attention is 

also paid to a number of practical stumbling blocks of non-inversion tillage, knowledge gaps and 

recommendations for practice and policy. 

 

This project clearly depicts how soil tillage should be a well-considered and locally adapted measure 

that is integrated into a broader system approach of soil management (including the fertilization 

regime, crop rotation and crop protection) and is based on knowledge and careful evaluation of field 

conditions. An integrated policy and long-term multidisciplinary research which consistently departs 

from the practical experience of the farmer may serve as an important foundation for decisions about 

soil tillage. 

 



 

Lijst van symbolen en afkortingen 

Symbolen   

°C graden Celsius 

° graden 

Afkortingen 

µg microgram 

µm micrometer 

AGD aggregaatgroottedistributie 

ALBON Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen 

AS aggregaatstabiliteit 

bar eenheid van druk (100.000 Pa) 

BB Boerenbond (België) 

BD bulk density of schijnbare bodemdichtheid 

BDB Bodemkundige Dienst van België 

C koolstof 

C/N verhouding koolstof/stikstof verhouding 

Ca calcium 

CaCl2 calciumchloride 

CEC kationuitwisselingscapaciteit 

CI channel index 

cm centimeter 

cm² vierkante centimeter 

cm³ kubieke centimeter 

CO2 koolstofdioxide 

DLV Dienst landbouwvoorlichting (Nederland) 

DS droge stof 

ECa schijnbare elektrische conductiviteit 

EI aanrijkingsindex 

Eng. Engels 

EM38 bodemsensor op basis van elektromagnetische inductie 

FAB functionele agrobiodiversiteit 

g gram 

GLB Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 

GMC gravimetrisch bodemvochtgehalte (gravimetric water content) of watergetal 

GPS global positioning system 

H2O water 

ha hectare 

HBH Hooibeekhoeve (België) 

HM horizontale modus EM38 

Hogent Hogeschool Gent (België) 

HWC hot water-extractable carbon (koolstof extraheerbaar met warm water) 

ILVO Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (Vlaanderen) 

ISO-norm norm opgesteld door de internationale organisatie voor standaardisatie 

K kalium 

KCl kaliumchloride 

kg kilogram 

Ks hydraulische conductiviteit 

KU Leuven Katholieke Universiteit Leuven (België) 

l liter 

LBI Louis Bolk Instituut (Nederland) 
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lltb Limburgse land- en Tuinbouw Bond (Nederland) 

LNE Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Vlaamse overheid) 

log tiendelig logaritme 

m meter 

m² vierkante meter 

m³ kubieke meter 

MI maturity index 

mg milligram 

Mg magnesium 

mm millimeter 

MPa mega pascal 

N stikstof 

Na natrium 

NKB niet-kerende bodembewerking (meest gebruikelijke term in Vlaanderen) 

NKG niet-kerende grondbewerking (meest algemeen gebruikte term) 

NL Nederland 

NMI Nutriënten Management Instituut (Nederland) 

OC organische koolstof 

OM organisch materiaal 

OS organische stof 

P fosfor 

P-AL totaal fosforgehalte (gemeten door extractie met AmmoniumLactaat) 

PCA principale componenten analyse 

PCS precompressiestress 

PD packing density 

pF vochtspanning 

pH zuurgraad 

pH-KCl zuurgraad gemeten in een kaliumchloride oplossing 

PLFA fosfolipide vetzuren 

PMC potentieel mineraliseerbare koolstof 

PMN potentieel mineraliseerbare stikstof 

PPO Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (WUR, Nederland) 

PR penetratieweerstand 

PRI Plant Research International (WUR, Nederland) 

Pw hoeveelheid voor het gewas opneembaar fosfor (gemeten in waterige oplossing) 

RAW gemakkelijk beschikbaar water (Readily Available Water) 

RTK-GPS real time kinematic global positioning system 

SI structuurindex 

TAW totaal beschikbaar vocht (Total Available Water) 

TPV totaal poriënvolume 

TRV Tabaksratelvirus 

VC veldcapaciteit 

VM vertikale modus EM38 

VP verwelkingspunt 

WUR Wageningen University & Research (Nederland) 
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Inleiding en voorstelling project BodemBreed 

BodemBreed: uitgangspunt, voorgeschiedenis en doel 
Juist onder het maaiveld bevindt zich het fundament van een duurzame en gezonde landbouwpraktijk: 

de bodem. Toch komt die bodem in onze regio’s in toenemende mate onder druk te staan. Onder 

invloed van diverse factoren, waaronder snelle maatschappelijke veranderingen en technologische 

ontwikkelingen, is het landbouwkundig bodemgebruik in onze regio’s de afgelopen decennia sterk 

geëvolueerd. Zo worden grotere en zwaardere machines ingezet in grootschalige en relatief 

eenzijdige productiesystemen met enge teeltrotaties, en is het groeiseizoen vaak langer geworden 

(men gaat vroeger zaaien en poten, en later oogsten). Door loonwerk en contracten met industrie 

wordt de landbouwer er vaak ongewenst toe gedwongen deze zware machines ook in minder 

gunstige omstandigheden, bv. laat in het najaar, in te zetten. Verder bracht specialisatie met zich mee 

dat traditionele gemengde bedrijven veranderden in bedrijven met een zuiver plantaardige of dierlijke 

focus. Grasland werd omgezet in bouwland, zelfs in sterk hellende gebieden. Deze veranderingen 

leidden vaak tot sterkere bodemdegradatie, gekenmerkt door onder meer een toename van erosie, 

verslemping, versmering en bodemverdichting, en een achteruitgang van de buffercapaciteit en het 

bodemleven. 

Daarbij werden lange tijd teelttechnische maatregelen en controle van eventuele problemen 

uitgevoerd met onvoldoende aandacht voor de gevolgen op langere termijn. Denk daarbij aan de 

overmatige inzet van externe hulpmiddelen zoals bemesting en gewasbeschermingsmiddelen voor het 

onderdrukken van ziekten, plagen en onkruid. Mede door maatschappelijke eisen inzake de 

ecologische dimensie van duurzaamheid, vertaald in Europese, regionale en lokale richtlijnen en 

regelgeving, maar ook binnen de grenzen van het ecosysteem, bereikt deze benadering haar 

grenzen. Omdat overmatige inzet van hulpmiddelen steeds minder mogelijk is, komt een slechtere 

bodemkwaliteit nu ook sneller tot uiting in gewasontwikkeling en –opbrengst. Aandacht voor de bodem 

als gesofisticeerde bondgenoot, een essentiële natuurlijke hulpbron met een breed spectrum aan 

cruciale functies, treedt opnieuw op de voorgrond. Een ‘ideale’ gezonde bodem levert namelijk 

voedingsstoffen en water, houdt deze vast, heeft een goede draagkracht en bewerkbaarheid, zet 

organisch materiaal om en weert ziekten en plagen. De vraag blijft echter nog steeds hoe 

bodembewerkings- en teeltpraktijken kunnen bijdragen tot een optimalisatie van de bodemkwaliteit 

zodat de bodem deze functies zo goed mogelijk kan verzorgen. 

 

De laatste jaren wordt meer aandacht besteed aan deze thematiek. Zo wordt via het beleid in onze 

regio ingezet op duurzaam bodembeheer via sensibilisering (o.a. demodagen, brochures of steun voor 

onderzoeksprojecten), stimulerende maatregelen (denk bv. aan bepaalde beheerovereenkomsten in 

Vlaanderen) en verplichtingen (bv. in het kader van de randvoorwaarden van het Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid (GLB) of de Erosieverordening in Zuid-Limburg (NL)). Het onderzoek dient de praktijk 

te ondersteunen door na te gaan welke maatregelen verdere bodemdegradatie kunnen beperken, 

voorkomen en/of remediëren. 

Door de waaier aan functies die de bodem vervult is het belangrijk om zich niet blind te staren op één 

aspect van bodemkwaliteit, maar het geheel te beschouwen en dus ook de impact van elke individuele 

maatregel op de diverse componenten van de bodemkwaliteit en landbouwkundige parameters. 

 

Dat is ook het uitgangspunt geweest van het Interregproject BodemBreed, dat in 2009 van start is 

gegaan en in 2012 na 3,5 jaar wordt afgerond. Dit project richtte zich op “het verduurzamen van het 

landbouwkundig bodemgebruik door het versterken van de kennis en inzichten van de bodem als 

samenhangend geheel”. Het project was vooral gericht op de implementatie van praktische 

maatregelen om de kwaliteit van landbouwbodems op peil te houden of te verbeteren. 

Het idee is ontstaan uit een samenwerking in het voorgaande Interregproject “erosiebestrijding” 

(Interreg III), dat een belangrijke bijdrage leverde aan de actuele kennis rond de erosieproblematiek in 

dezelfde regio. Uit de testen en projectevaluatie is daarbij gebleken dat een teeltsysteem met 

toepassing van groenbedekking en een bodembewerking waarbij de bodem niet gekeerd wordt veel 
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perspectief biedt om erosie te bestrijden. Er bleven echter nog veel vragen onbeantwoord over de 

praktische toepasbaarheid van deze maatregelen op langere termijn, hun impact op de bodemkwaliteit 

alsook op gewasopbrengst, ziekte- en plaagdruk en andere landbouwkundige parameters. De 

uitdaging van BodemBreed zat dan ook in het beantwoorden van die vragen. 

 

 

Projectstructuur 

Projectpartners en andere opdrachtnemers 
Onderstaande projectpartners werkten grensoverschrijdend samen binnen dit project: 

A-partners: 

- Provincie Vlaams-Brabant 

- Provincie Belgisch Limburg 

- Provincie Nederlands Limburg 

- Vlaamse Overheid (LNE-ALBON) 

- Waterschap Roer en Overmaas 

- BB-projecten vzw (Boerenbond) 

- Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (lltb) 

- Arvalis 

B-partners (proefveldhouders): 

- PIBO-Campus vzw 

- Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO, onderdeel van Wageningen UR) 

- Hooibeekhoeve (HBH) 

 

Daarnaast werden diverse externe opdrachtnemers ingeschakeld voor de uitvoering van de 

verschillende activiteiten: 

- Bodemkundige Dienst van België (BDB) 

- Louis Bolk Instituut (LBI) 

- Nutriënten Management Instituut (NMI) 

- Plant Research International (PRI, onderdeel van Wageningen UR) 

- DLV Plant 

- Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven, Departement Aard- en Omgevingswetenschappen) 

- Hogeschool Gent (Hogent) 

- Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) 

 

Doelgroep 
Het project richt zich naar de landbouwers, voorlichters (consulenten), beleidsmakers, 

onderzoeksinstellingen en het onderwijs. 

 

Inhoudelijke structuur 
De verschillende activiteiten van het project zoals voorgesteld in Figuur 1 zijn geen losse 

projectonderdelen, maar zijn inhoudelijk sterk verweven. Die vier inhoudelijke activiteiten kunnen als 

volgt omschreven worden: 

- Activiteit 1 (uitgevoerd door ILVO) is een literatuurstudie met als doel om een breed beeld te 

schetsen van de bodem en om de effecten van het landbouwkundig gebruik op de kwaliteit van de 

bodems inzichtelijk te maken. Op veel vragen is namelijk reeds een antwoord te vinden in 

publicaties over eerder en elders uitgevoerd onderzoek. Deze studie kan beschouwd worden als 

een referentie waaraan de resultaten uit de andere projectactiviteiten afgetoetst konden worden, 

of nog: een basis vanaf dewelke vertrokken kon worden om in de andere activiteiten kennis verder 

uit te diepen. 

- Activiteit 2 (uitgevoerd door NMI) is gericht op het operationaliseren van monitoringstechnieken 

op basis van bodemsensoren. Naast het maken van een inventarisatie van reeds bestaande 
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Figuur 1. Samenhang tussen de verschillende activiteiten.
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vakbladen, contactdagen, een studiedag, infomomenten en een slotsymposium allen deel uitmaakten) 

en activiteit 7 (projectcoördinatie). 

 

Merk op dat in deze activiteiten voornamelijk wordt gefocust op twee grote teelttechnische 

maatregelen, zijnde bodembewerking en de toepassing van groenbedekkers. Dit in navolging van wat 

in het voorgaande Interregproject “erosiebestrijding” als prioritair werd bevonden. Uiteraard zijn ook 

alle andere teelttechnische aspecten, zoals bemestingsstrategie, gewasbescherming en teeltkeuze en 

-rotatie, evenzeer belangrijk. Duurzaam bodembeheer veronderstelt namelijk een geïntegreerde 

benadering en optimalisatie van het volledige teeltsysteem. 

 

Projectoutput 
In Bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van alle gepubliceerde rapporten binnen het Interregproject 

BodemBreed. Deze rapporten zijn terug te vinden via de weblink www.bodembreed.eu/resultaten of 

kunnen op verzoek verkregen worden bij de projectpartners en opdrachtnemers (zie contactenlijst in 

Bijlage 2). 

Nieuwsbrieven, berichten en andere publicaties over BodemBreed in diverse media zijn terug te 

raadplegen via www.bodembreed.eu/activiteiten.  

 

Proefveldwerking en demonstratie 
De proefveld- en demowerking in activiteit 3 nam een centrale plaats in binnen het geheel van de 

BodemBreed-activiteiten. Ze had tot doel rond bewerkingsmethoden, mechanisatie en toepassing van 

groenbedekkers een aantal effecten, voor- en nadelen en praktische problemen te demonstreren, 

inzichtelijk te maken en zo ook mogelijke oplossingen aan te reiken en aanbevelingen te formuleren. 

Vaak werd dergelijke opzet uitgewerkt onder de vorm van een aantal strokenvergelijkingen waarbij 

diverse behandelingen (bv. verschillende vormen of tijdstippen van bodembewerking, verschillende 

methodes om groenbedekkers te vernietigen, verschillende types groenbedekkers, etc.) naast elkaar 

aanlagen onder eenzelfde hoofdteelt. De concrete invulling hiervan werd vraaggestuurd ingericht, 

gebaseerd op een aantal vragen geformuleerd voorafgaand aan het project en nieuwe vragen uit de 

kenniscirkels. 

Niet alleen konden aan de hand van deze opzetten voor- en nadelen van de verschillende 

behandelingen opgemeten, gedemonstreerd en geëvalueerd worden; ze boden ook een kader 

waaraan concepten ontwikkeld in de andere BodemBreed-activiteiten afgetoetst konden worden in de 

praktijk.  

In totaal werd gewerkt op ruim 30 percelen en deelpercelen, verspreid over het projectgebied (zie 

Figuur 2 en Tabel 1). De omstandigheden, doelstellingen, activiteiten en termijn van opvolging op elk 

van deze percelen zijn sterk variabel: sommige vergelijkingen werden eenjarig opgezet met het oog op 

het bestuderen van één concrete praktijkvraag, terwijl andere meerjarig aanliggen en de mogelijkheid 

bieden om sterk uiteenlopende aspecten te evalueren. Hierdoor waren sommige percelen meer dan 

andere geschikt voor de evaluatie van een bepaalde kennisvraag (op basis van hun 

voorgeschiedenis, graad van homogeniteit, etc.). Daarover meer in deel C en D van dit rapport. 

Gedetailleerde achtergrondinformatie (proefopzet, bodemcondities en topografie, voorgeschiedenis, 

teelttechnische maatregelen, uitgevoerde metingen) van die percelen die meerjarig en/of in het kader 

van meerdere activiteiten werden opgevolgd, is terug te vinden in een afzonderlijk overzichtsdocument 

(Reubens et al. 2012). 
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Tabel 1. Overzicht van alle percelen opgevolgd in het kader van BodemBreed. Voor meer gedetailleerde 

informatie over de opzet op deze percelen wordt verwezen naar de digitale Bijlage 4, het 

‘overzichtsdocument percelen’ (Reubens et al. 2012) en de projectrapporten opgelijst in Bijlage 1. 

 
 

 

Nummer Land Unieke naam Gemeente Gebruiker Textuur

1 BE Lange weide Huldenberg Peeters Zandleem

2 BE Kortrijkdorp Kessel-Lo Geleyns Zandleem

3 BE Nieuwe stal Huldenberg Vanacker Zandleem

4 BE Hangar Kessel-Lo Vanparijs Zandleem

5 BE Kasterlee Kasterlee Hooibeekhoeve Zand

6 BE Heppen Heppen Hooibeekhoeve Zand

7.1 BE Betho-1 Tongeren PIBO-Campus Löss/Leem

7.2 BE Betho-2 Tongeren PIBO-Campus Löss/Leem

7.3 BE Betho-3 Tongeren PIBO-Campus Löss/Leem

7.4 BE Betho-4 Tongeren PIBO-Campus Löss/Leem

7.5 BE Betho-5 Tongeren PIBO-Campus Löss/Leem

7.6 BE Betho-6 Tongeren PIBO-Campus Löss/Leem

7.7 BE Colla Tongeren PIBO-Campus Löss/Leem

7.8 BE Achter Vreven Tongeren PIBO-Campus Löss/Leem

7.9 BE Achter Vanoppen Tongeren PIBO-Campus Löss/Leem

8 NL Proefboerderij perceel 1-A Wijnandsrade PPO Löss/Leem

9 NL Vogelzang 2 Simpelveld Vanhommerig Löss/Leem

10 NL Heek Klimmen Nicolaes Löss/Leem

11 NL Vosbergerweg Margraten Van den Hove Löss/Leem

12 NL Geuzeweg Mechelen Géron Löss/Leem

13 NL Bocholtz Simons Bocholtz Simons Löss/Leem

14 NL Frijns 2010 Reijmerstok Frijns Löss/Leem

15 NL Schnackers 2010 Bocholtz Schnackers Löss/Leem

16 NL Vierbunder Ingber Van den Hove Löss/Leem

17 NL Termaar Margraten Van den Hove Löss/Leem

18 NL Proefboerderij perceel 5 Wijnandsrade PPO Löss/Leem

19 BE Hollandse stal Voeren Castermans Löss/Leem

20 NL M. Heerweg Sint Geertruid Huls Löss/Leem

21 NL Putveld Reijmerstok Lacroix Löss/Leem

22 NL Bocholtz Simons 2010 Bocholtz Simons Löss/Leem

23 NL Van Hoven, Ransdaal Ransdaal Van hoven Löss/Leem

24 NL Van Hoven, Sibbe Sibbe Van Hoven Löss/Leem

25 NL Proefboerderij perceel 8 Wijnandsrade Wimmers Löss/Leem

26 NL Frijns 2011 Reijmerstok Frijns Löss/Leem

27 NL Schnackers 2011 Bocholtz Schnackers Löss/Leem

28 NL Proefboerderij perceel 1-B Wijnandsrade PPO Löss/Leem

29 NL Geron Mechelen Geron Löss/Leem

30 NL Huls 2011 Sint Geertruid Huls Löss/Leem

31 NL/BE Lacroix 2011 Mesch - Voeren Lacroix Löss/Leem

32 NL Proefboerderij perceel 1-C Wijnandsrade PPO Löss/Leem

33 NL Proefboerderij Allee Wijnandsrade PPO Löss/Leem
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Figuur 2. Kaart van het projectgebied waarin de diverse percelen zijn gemarkeerd. 

 
 

 

Beknopte toelichting van het projectgebied 
(Reubens et al. 2010) 

Tot het projectgebied behoren de provincies Nederlands Limburg en Belgisch Limburg, evenals het 

arrondissement Leuven (Vlaams Brabant) en het arrondissement Turnhout (Antwerpen), met een 

ligging tussen 50°41’ en 51°46’ NB enerzijds, en 4°26’ en 6°14’ OL anderzijds (Figuur 2). 

Er heerst een gematigd zeeklimaat. De gemiddelde jaartemperatuur bedraagt 9 à 10 °C, de 

gemiddelde januaritemperatuur 2 à 3 °C en de gemiddelde julitemperatuur 17 à 18 °C. De jaarlijkse 

neerslag bedraagt ongeveer 750-800 mm, die verspreid over alle maanden valt. 

Het noorden van het projectgebied omvat in België bijna de hele Kempen. Het zuidelijke deel van het 

projectgebied is verdeeld over de Vlaamse Zandstreek, de Zandleemstreek en de Leemstreek. In 

Nederland behoort de provincie Limburg tot de landbouwgebieden Zuid-Limburg en het Zuidelijk 

veehouderij gebied. 

Belangrijke akkerbouwgewassen in Nederlands Zuid-Limburg zijn wintertarwe, aardappel, suikerbiet, 

wintergerst, brouw(zomer)gerst, zaaiuien en wortelen. 

In het Vlaamse deel van het projectgebied zijn graangewassen voor de korrel (voornamelijk tarwe en 

korrelmaïs), voedermaïs, tijdelijke weiden, suikerbieten en aardappel de belangrijkste ‘eenjarige’ 

gewassen. Er zijn wel regionale verschillen. In de noordelijke arrondissementen Turnhout en Maaseik 

zijn de belangrijkste gewassen voedermaïs, tijdelijke weiden en korrelmaïs. In de zuidelijke 

arrondissementen Leuven, Hasselt en Tongeren zijn granen voor de korrel het belangrijkste . Het 

areaal voedermaïs komt hier op de tweede plaats, gevolgd door suikerbieten . Verder speelt fruitteelt 

een beduidende rol in Haspengouw (zuidelijk Limburg) en Hageland (oostelijk Vlaams-Brabant). 

Het merendeel van het projectgebied (en daarmee ook bijna alle opgevolgde percelen) bevindt zich op 

leem- of lössgronden in een licht tot sterk golvend landschap. Percelen in dit gebied zijn vaak 

erosiegevoelig. Enkel de percelen van de Hooibeekhoeve bevinden zich op zandbodems. Dit 
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onderscheid in bodemtype en de daarmee samenhangende verschillen in teeltkeuze en –rotatie 

kunnen belangrijke consequenties hebben op vlak van onder meer geschiktheid, werkwijze en voor- 

en nadelen van bepaalde landbouwkundige maatregelen (bodembewerking, bemesting, etc.). 

 

Doelstelling “Symbiose” en opbouw van dit eindrapport 
Uit voorgaande blijkt dat de elf projectpartners en vele andere betrokken organisaties binnen dit 

project via de verschillende activiteiten en vanuit verschillende invalshoeken een ruime set aan kennis, 

inzichten, resultaten en ervaringen hebben verzameld. 

Elk van de afzonderlijke resultaten en rapporten staat op zich, maar anderzijds zijn deze resultaten 

vaak van elkaar afhankelijk.  

De uitdaging van de symbioseopdracht en dus dit eindrapport bestaat uit het bundelen van alle 

gefragmenteerde informatie tot een inzichtelijk, bruikbaar geheel en dat op een objectieve, bevattelijke 

en zo volledig mogelijke manier. 

Met andere woorden, voorliggend rapport: 

- Is in eerste instantie een projectsamenvatting en focust dan ook in hoofdzaak op de 

projectresultaten. Dit is daarom geen kant-en-klare handleiding voor de praktijk waarin alle 

mogelijk relevante aspecten van de hier bestudeerde onderwerpen besproken worden. Toch 

wensen we hier en daar (zij het beperkt en mits uitdrukkelijke vermelding) een stapje verder te 

kijken dan de (hier beschouwde effecten van) teelttechnische maatregelen waarop in dit project 

gefocust werd. 

- Is geen promotekst voor één of meerdere technieken maar beoogt een zo genuanceerd en zo 

objectief mogelijke weergave van de diverse projectresultaten. 

- Gaat vertrekkende van die resultaten verder in op een aantal aandachtspunten die ervaren 

werden zowel bij de werking op de percelen als bij de gegevensverzameling en –verwerking 

achteraf. 

- Brengt als slotstuk een aantal suggesties en aanbevelingen, zowel inhoudelijk naar praktijk en 

beleid toe als methodologisch voor toekomstige projecten en verder onderzoek. 

- Brengt een aantal grote trends en antwoorden op globale projectvragen in kaart, maar vervangt 

NIET elk afzonderlijk rapport waaruit hier informatie geëxtraheerd werd. Het is haast onmogelijk 

om alle details en nuances te vatten van de diverse activiteiten en proeven, die elk op zich een 

eigen vertrekpunt, een eigen doel en eigen specificaties hebben. 

 

Wat volgt is opgebouwd uit een viertal grote blokken waarin alle projectactiviteiten aan bod komen: 

- In deel A wordt beknopt een theoretisch kader met achtergrondinformatie rond bodemkwaliteit 

en –bedreigingen besproken. 

- In deel B wordt gefocust op het meten en beoordelen van die bodemkwaliteit, van zintuiglijke 

waarneming tot kwantitatieve meting en bodemsensoren. Verder wordt hier een overzicht van 

potentieel relevante sleutelindicatoren en streef- en richtwaarden voorgesteld. 

- In delen C en D, die samen de hoofdbrok van dit rapport vormen, wordt in detail ingezoomd op de 

interacties tussen landbouwkundige maatregelen enerzijds en bodemkwaliteit, gewasopbrengst 

en andere landbouwkundige parameters anderzijds. Uitgangspunt voor elke behandelde topic is 

een concrete praktijkvraag. Bodembewerking komt hier het meest uitgebreid aan bod, met 

daarnaast ook aandacht voor de toepassing van groenbedekkers. 

- In deel E tot slot worden de voornaamste inhoudelijke en methodologische inzichten opgelijst, en 

worden suggesties en aanbevelingen voor landbouwers, beleid en onderzoek geformuleerd. 

 

In elk van die delen wordt aangegeven op basis van welke rapporten de weergegeven resultaten en 

conclusies gebaseerd zijn. Dit aan de hand van interne referenties opgelijst onder de titel van een 

bepaald tekstfragment. Verwijzingen naar andere, externe publicaties zijn, waar belangrijk, terug te 

vinden in de tekst. Voor een gedetailleerd bronnenoverzicht wordt echter verwezen naar de diverse 

BodemBreed-literatuurstudies.  
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A. Bodemkwaliteit en -bedreigingen 

Bodemkwaliteit. Dat is de drijfveer waar alles uiteindelijk om draait in het project BodemBreed. In deel 

A wordt kort stilgestaan bij het concept ‘bodemkwaliteit’, bij het belang van en de samenhang tussen 

bodemchemische, -fysische en -biologische eigenschappen en bodemprocessen, en bij de huidige 

bedreigingen voor de bodem in het projectgebied.  

 

A.1. Bodemkwaliteit: wat en waarom? 
(Hanegraaf et al. 2012; Reubens et al. 2010; Zanen et al. 2011a) 

Bodemkwaliteit (Eng. soil quality) wordt beschouwd als het geïntegreerde geheel van biologische, 

chemische en fysische eigenschappen en processen in een bodem en zijn omgeving, en wordt 

geassocieerd met erg uiteenlopende functies. De eerste officiële definitie werd in 1997 voorgesteld 

door een commissie bodemkwaliteit van de Soil Science Society of America als zijnde de capaciteit 

van een bodem om plantaardige en dierlijke productie, water- en luchtkwaliteit, alsmede 

volksgezondheid en –welzijn te waarborgen (Karlen et al. 1997). 

Dit is duidelijk een ‘functionele’ definitie, waarbij de nadruk ligt op de dienstbaarheid voor de mens. 

Landbouwgronden dienen binnen die visie dus niet alleen als fundament en voedingsbodem voor 

gewassen en dierlijke productie; ook andere functies zijn belangrijk. Anders dan bij lucht- en 

waterkwaliteit is bodemkwaliteit echter niet absoluut te definiëren, omdat de gewenste kwaliteit 

afhankelijk is van het type landgebruik en de functies die daaraan verbonden zijn. Globaal kan men 

echter stellen dat de voornaamste te vervullen functies onder te brengen zijn onder vier categorieën: 

(i) Productiefunctie of bodemvruchtbaarheid: de bodem ondersteunt de productie van biomassa 

voor landbouw, natuur en de overige groene diensten, door te voorzien in nutriënten, lucht, 

water en een groeimedium voor wortels; 

(ii) Weerstandsfunctie: de bodem biedt weerstand tegen menselijke, natuurlijke of 

klimatologische stress, en heeft een vermogen om zich aan veranderende omstandigheden 

aan te passen; 

(iii) Functie als filter, buffer en reactor: de bodem functioneert als medium voor een aantal 

processen en heeft een aantal capaciteiten, waaronder: 

⋅ het vermogen om doelmatig om te gaan met organische stoffen, door fragmentatie van 

plantenresten en mineralisatie en humificatie van organische stof; 

⋅ het zelfreinigend vermogen (omgang met en neutralisatie van schadelijke stoffen); 

⋅ het vermogen om water op te nemen, vast te houden, en te transporteren; 

⋅ het vermogen tot buffering en beïnvloeding van het klimaat, bv. door de opslag van CO2. 

Hierdoor is de bodem in staat om de water- en luchtkwaliteit te behouden of verbeteren, en om 

waterstromen efficiënt te reguleren, ook na extreme weersomstandigheden; 

(iv) Bron en bewaarplaats van biologische activiteit en diversiteit: de bodem, in harmonie met het 

omgevende landschap, functioneert als habitat en bewaarplaats voor talrijke organismen en 

micro-organismen. 

 

Een belangrijke overtuiging is dat de bodem steeds functioneert binnen een groter ruimtelijk geheel. 

Een onderscheid kan gemaakt worden tussen “inherente” en “dynamische” kwaliteit. De inherente 

bodemkwaliteit omvat de intrinsieke eigenschappen van een bodem zoals bepaald door de 

bodemvormende factoren. Zo zal een lemige bodem steeds een groter waterhoudend vermogen 

hebben dan een zandige bodem, en dus een grotere inherente kwaliteit voor wateropslag, maar een 

lagere inherente kwaliteit voor een goede ontwatering. 

Dynamische bodemkwaliteit wordt dan weer bepaald door die eigenschappen en processen die wel 

beïnvloedbaar en veranderlijk zijn. Denk bv. aan bodemverdichting, erosie, uitspoeling of organisch 

stofgehalte. Dergelijke gebruiksafhankelijke bodemeigenschappen en -processen komen sterkst tot 

uiting in de toplaag van de bodem. 
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Nauw verwant met bodemkwaliteit is “bodemgezondheid” (Eng. soil health), als onderdeel van het 

concept ecosysteemgezondheid. Terwijl bodemkwaliteit gerelateerd is aan bodemfuncties en 

nadrukkelijk een biologische, chemische en fysische component omvat, wordt bodemgezondheid 

doorgaans geassocieerd met het biologische. Voor een meer gedetailleerde beschrijving wordt 

verwezen naar de algemene literatuurstudie uit activiteit 1 (Reubens et al. 2010). 

 

Een aantal van de moeilijkheden waar men vandaag in de landbouw mee te kampen heeft, hangt 

samen met bodemdegradatie en kan gereduceerd of zelfs vermeden worden door te investeren in 

bodembewerkings- en teeltpraktijken die de bodemkwaliteit, -stabiliteit en -biodiversiteit verbeteren. 

Daarom is het belangrijk de bodem te erkennen als een verfijnde, cruciale bondgenoot. 

 

 

A.2. Samenhang tussen bodemeigenschappen en -processen 
(Hanegraaf et al. 2012; Reubens et al. 2010; Zanen et al. 2011a) 

Hiervoor werd aangegeven dat de bodemkwaliteit is opgebouwd uit fysische, chemische en 

biologische componenten. Het relatief belang van de individuele eigenschappen en processen binnen 

die componenten is afhankelijk van de beoogde functies, maar globaal kan het volgende gesteld 

worden: 

- Als belangrijkste aspecten van de fysische bodemkwaliteit worden vaak draagkracht, 

verkruimelbaarheid en structuurstabiliteit vooropgesteld. 

- Op vlak van chemische bodemeigenschappen speelt organische stof (OS) (evenwel moeilijk als 

een zuiver ‘chemische’ eigenschap te definiëren) meer dan vele andere eigenschappen een echte 

hoofdrol in de bodemwerking. Aangenomen wordt dat andere eigenschappen en processen 

rechtstreeks of onrechtstreeks door de OS-toestand beïnvloed worden. Denk daarbij onder meer 

aan lucht- en waterhuishouding, stabiliteit van bodemaggregaten, schijnbare bodemdichtheid, 

weerstand tegen bodemerosie en verdichting, activiteit van het bodemleven, levering van 

nutriënten, etc. (zie Figuur 3 en Figuur 4) 

- Op biologisch vlak staat ‘bodembiodiversiteit’ centraal, zijnde de variatie aan alle levende 

organismen in de bodem. Meer bepaald is in een landbouwkundige context vooral de vraag 

interessant welke rol biodiversiteit speelt bij het vervullen van de verschillende bodemfuncties 

zoals hiervoor beschreven. Functionele Agrobiodiversiteit wordt daarbij omschreven als die 

componenten van biodiversiteit die ecologische diensten verschaffen. 

 

In bepaalde activiteiten binnen BodemBreed stonden de fysische aspecten van bodemkwaliteit 

centraal (bv. de studie rond verkenning van bodemsensoren (Hanegraaf et al. 2012) of de studie rond 

verdichting (Van Holm et al. 2012)), in andere de biologische aspecten (bv. de studie rond FAB (Bos & 

Zanen 2011; Zanen et al. 2011a, 2011b, 2012) of de studie rond Fusarium en Helminthosporium 

(Audenaert et al. 2011; Heremans & Haesaert 2012)). Herhaaldelijk werd de aanzienlijke onderlinge 

wisselwerking tussen bodemeigenschappen en –processen sterk benadrukt. In de aanbevelingen 

onder deel E komen we op die samenhang terug, en wensen we nogmaals te benadrukken dat 

duurzaam bodembeheer een geïntegreerde benadering vraagt, eerder dan een te strikte focus op 

afzonderlijke componenten. 

Die interacties in kaart brengen is een weinig vanzelfsprekende oefening, omdat het aantal interacties 

quasi oneindig is en elke impact op zijn beurt een keten van daaruit voortvloeiende effecten op gang 

kan brengen. Bovendien zijn heel wat interacties niet eenduidig, en zal de omvang en aard van het 

effect afhankelijk zijn van specifieke omstandigheden. Toch werden in diverse BodemBreed-rapporten 

pogingen ondernomen om een aantal van deze interacties voor te stellen. Zo werd in de algemene 

literatuurstudie (Reubens et al. 2010) een tabelmatig overzicht opgesteld van de voornaamste relaties 

tussen bodemfysische eigenschappen en processen, en werd in de studie rond bodemsensoren 

eveneens aandacht besteed aan kwantitatieve relaties tussen fysische bodemeigenschappen 

(Hanegraaf et al. 2012). In de FAB-veldstudie (Zanen et al. 2012) werd een aantal relaties in kaart 

gebracht tussen bacteriële biomassa, nematodenaantallen en potwormenaantallen enerzijds en onder 



 

 
 

meer OC-gehalte, Hot Water-extractable Carbon (HWC), potentieel mineraliseerbare N en C, kali

magnesiumgehalte anderzijds. 

 

Figuur 3. Organische stof heeft een rol bij fysische, chemische en biologische aspecten van bodemkwaliteit 

(Hanegraaf et al. 2012). 

Daarnaast werd een vrij algemene set van interacties in beeld gebracht aan de hand van een aanta

overzichtsfiguren (zie Figuur 3 en 

gesteld wordt, hoewel tot dusver heel wat kennishiaten blijven bestaan over streefcijfers en de rol van 

verschillende soorten OS (zie daarvoor ook 

 

Figuur 4. Schematische voorstelling van bodeminteracties gerelateerd aan OS. Grijze vakken met 

schuingedrukte tekst: eigenschappen en processen rechtstreeks beïnvloed door het OS

blauwe pijlen: effect van bodemleven; groene pijlen: bodemfysische effecten; rode pijlen: 

bodemchemische effecten; zwarte pijlen: effecten van bodemprocessen. Onderbroken pijlen: recursieve 

effecten op OS (Reubens et al. 2010
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A.3. Actuele bodembedreigingen in het projectgebied 
(Reubens et al. 2010; Van Holm et al. 2012; Zanen et al. 2011a) 

Door de Europese Commissie wordt geschat dat ongeveer 16 % van de bodems in Europa 

onderhevig is aan één of andere vorm van degradatie. Er worden acht belangrijke bedreigingen 

genoemd: (i) bodemerosie, (ii) afname van het bodem organisch stofgehalte, (iii) verontreiniging, (iv) 

bodemverdichting, (v) verlies aan bodembiodiversiteit, (vi) verzilting, (vii) afdekking en (viii) 

grondverschuivingen en overstromingen (Jones et al. 2012).  

 

Vier van die bedreigingen (bodemerosie, verlies aan bodem organische stof, verdichting en verlies 

aan bodembiodiversiteit) werden in meer of mindere mate onder de loep genomen in het project 

BodemBreed. 

 

A.3.1. Bodemerosie 
(Reubens et al. 2010) 

Bodemerosie was reeds onderwerp van het voorgaande Interregproject Erosiebestrijding. Hoewel de 

insteek voor BodemBreed zeer duidelijk gericht was op maatregelen die effectief zijn gebleken om 

erosie te bestrijden, lag de focus op het effect op bodemkwaliteit en landbouwkundige geschiktheid en 

werd aan het effectief opmeten van erosie in dit project nauwelijks verder aandacht besteed. 

Erosie is vooral een probleem in het zuidelijke deel van Vlaanderen en in Zuid-Limburg (Nederland). 

Deze heuvelachtige streek met veel leem- en zandleembodems is bijzonder gevoelig voor 

bodemerosie. Het gemiddelde bodemverlies bedraagt er plaatselijk 10 tot meer dan 20 ton per hectare 

per jaar. 

In zijn totaliteit wordt in Vlaanderen jaarlijks ongeveer 2 miljoen ton bodemmateriaal door water 

geërodeerd. Deze raming is gebaseerd op modelberekeningen waarin rekening wordt gehouden met 

de neerslag, de bodemsoort, de topografie en het bodemgebruik. Ongeveer 0,4 miljoen ton 

geërodeerd bodemmateriaal komt er terecht in de waterlopen. 

Merk op dat bodemverlies door watererosie gekenmerkt wordt door een zeer grote ruimtelijke en 

temporele variatie. Zo zal de jaarlijkse hoeveelheid bodemverlies door watererosie op een bepaalde 

plaats sterk fluctueren naargelang er dat jaar weinig of veel intense neerslagbuien waren. 

Naast neerslag, topografie en bodemsoort, speelt potentieel ook bodemgebruik en dus 

gewaserosiegevoeligheid een grote rol. De erosiegevoeligheid van een gewas wordt met name 

bepaald door de mate waarin de gewassen de bodem bedekken. In Nederland gebruikt men 

regelmatig de term “erosiebevorderende gewassen”, zijnde de éénjarige akker- en tuinbouwgewassen 

die geplant, gepoot of gezaaid zijn na 1 januari van het betreffende teeltjaar . Bodemgebruik of 

gewaserosiegevoeligheid is de factor waar de mens het sterkst op kan inspelen. Uit metingen door de 

Onderzoeksgroep Fysische en Regionale Geografie (KU Leuven) blijkt dat de 

gewaserosiegevoeligheid in Vlaanderen toenam tussen 1990 en 2001 door de vervanging van minder 

erosiegevoelige gewassen (bv. graangewassen en grasland) door sterk erosiegevoelige gewassen 

(bv. maïs, aardappelen en groenten in open lucht). Merk echter op dat die trend niet noodzakelijk tot 

meer erosie hoeft te leiden, aangezien het over een totaalbeeld voor Vlaanderen gaat en niet de 

specifieke gewasevolutie op erosiegevoelige percelen. Sinds 2001 is in Vlaanderen de 

gewaserosiegevoeligheid gestagneerd, vooral omdat het areaal maïs niet verder is uitgebreid. Op de 

meest erosiegevoelige percelen treedt zelfs een lichte daling op en is de gewaserosiegevoeligheid 

beduidend lager dan op de minder erosiegevoelige percelen (denk aan de maïspercelen in de 

Kempen). 

 

A.3.2. Verlies aan bodem organische koolstof 
(Reubens et al. 2010; Zanen et al. 2011a) 

Verschillende wetenschappelijke studies wijzen erop dat de voorraad organische koolstof (OC) in 

landbouwbodems in grote delen van Europa een dalende trend vertoont. Voor akkerbouwbodems 

wordt een gemiddelde afname van 0,48 ton/ha per jaar gemeld. Dat is alarmerend gezien de 

fundamentele rol toegekend aan OC binnen het functioneren van de bodem (zie onder meer A.2.). 
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Ook in Vlaanderen werd in de afgelopen twee decennia een afname waargenomen, zowel op 

akkerbouw- als graslandpercelen. In Nederland zijn de trends minder eenduidig, maar ook daar wordt 

in verschillende studies melding gemaakt van een daling. Die trend wordt onder meer beïnvloed door 

gewasrotatie en bodemtype. Globaal zou men kunnen concluderen dat het merendeel van de 

Vlaamse en Nederlandse landbouwgronden weliswaar op dit moment nog een degelijke 

koolstofvoorraad heeft, maar niettemin maatregelen moeten genomen worden om (verdere) 

achteruitgang tegen te gaan. Een te laag koolstofgehalte weer op peil brengen is namelijk een werk 

van tientallen jaren. 

De voornaamste oorzaken voor de waargenomen daling van het OC-gehalte in de bodem zijn 

ongunstige, intensieve teeltrotaties (inclusief de omzetting van blijvend grasland naar akkerland), 

beperkte aanvoer van organische meststoffen (hetgeen sterk gerelateerd is aan het strikt 

bemestingsbeleid en de maximale normen in het kader van de Europese Nitraatrichtlijn), te weinig 

behoud van gewasresten en intensieve/diepe bodembewerking.  

 

A.3.3. Bodemverdichting 
(Reubens et al. 2010; Van Holm et al. 2012) 

Men spreekt van bodemverdichting wanneer de bodemdeeltjes dichter bij elkaar gedrukt zijn dan 

optimaal voor beworteling, verluchting en waterhuishouding (zie ook verderop onder C.6.). In onze 

West-Europese landbouw neemt de druk op de bodem steeds verder toe door de inzet van almaar 

zwaardere machines. Bodemverdichting is dan ook in toenemende mate een bedreiging voor 

duurzame landbouw en productiviteit. In verschillende studies wordt geconcludeerd dat de Europese 

bodem nooit eerder zo ernstig bedreigd was als vandaag het geval is: op Europese schaal zou 

bodemverdichting verantwoordelijk zijn voor de degradatie van minstens 33 miljoen ha. Verdichting is 

ook de meest wijdverbreide vorm van fysische bodemdegradatie in Nederland en Vlaanderen. Uit 

vergelijkingen met voorgaande metingen blijkt dat zowel in Nederland als in Vlaanderen de afgelopen 

tientallen jaren het areaal met te sterk verdichte ondergronden is toegenomen, en dat die verdichting 

ook dieper in de ondergrond reikt. Dat is een alarmerende trend, aangezien oppervlakkige verdichting 

(verdichting die zich situeert in de bouwvoor, inclusief de toplaag van de bodem) vaak vrij gemakkelijk 

kan worden opgeheven door normale bodembewerkingen, in tegenstelling tot diepe verdichting (in de 

zone onder de bouwvoor) die blijvend kan zijn in de afwezigheid van specifieke herstellende 

maatregelen. 

Anderzijds is de gevoeligheid voor nog verdere verdichting op vele plaatsen vermoedelijk laag tot zeer 

laag, gezien de reeds vastgestelde verdichting onder de bouwvoor. Op die plaatsen is schade ten 

gevolge van de opgetreden verdichting reeds aan de orde. 

Cruciaal om te beseffen is dat binnen eenzelfde perceel grote verschillen in bodemdichtheid aanwezig 

kunnen zijn. Dat werd ook bevestigd op de proefpercelen opgevolgd in het kader van BodemBreed: 

alle velden vertoonden grote zonale verschillen in verdichting. Veldmetingen in Nederland en 

Vlaanderen bevestigen verder de vaststelling dat de kopakker (wendakker) doorgaans meer verdicht 

is dan de rest van het veld. 

De achteruitgang van de bodemkwaliteit op sterk verdichte percelen is duidelijk, met problemen 

betreffende onder meer gasuitwisseling in natte omstandigheden, bewortelingsmogelijkheden en 

waterdoorlatendheid. De gevolgen daarvan laten zich merken in gewasopbrengst: onderzoek toonde 

aan dat een verdichte bodem (bv door oogsten in slechte omstandigheden) nog jaren daarna de 

opbrengst kan beïnvloeden, zelfs al werd de grond bewerkt. 

 

A.3.4. Verlies aan bodembiodiversiteit 
(Reubens et al. 2010; Zanen et al. 2011a) 

Dat de bodemkwaliteit op vele plaatsen in het gedrang komt, uit zich niet alleen op fysisch vlak onder 

de vorm van verdichting of erosie en op chemisch vlak onder de vorm van verarming of 

verontreiniging, maar ook op biologisch vlak onder de vorm van een biologisch verengen van de 

bodem. De gevolgen hiervan zijn niet te onderschatten: het verlies van functionele bodembiodiversiteit 

betekent een bedreiging voor veel bodemfuncties waaronder de productiefunctie. 
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Van de verschillende hier aangekaarte bodembedreigingen is dit wellicht de problematiek waarvan we 

tot op heden het minst duidelijke beeld hebben, en ook de minste handvaten hebben hoe er mee om 

te gaan. Een verlies aan functionele bodembiodiversiteit drukt men eerder uit onder de vorm van 

functieverlies en verlies aan diversiteit dan wel verliezen in aantallen soorten. 

In elk geval is het verlies aan bodembiodiversiteit in zekere zin te koppelen aan andere vormen van 

bodemdegradatie (niet in het minst verdichting, verontreiniging en verlies aan OC), en wordt 

verondersteld dat vaak dezelfde of gelijkaardige oorzaken aan de grondslag liggen: 

- Te intensieve en te frequente bodembewerkingen; 

- Daar vaak mee samenhangend: te weinig behoud van stro- en gewasresten nabij het 

bodemoppervlak als habitat en bron van voedsel; 

- Een te beperkte aanvoer van organische meststoffen; 

- Een moeilijke beluchting en beperkt waterbergend vermogen als gevolg van verslemping en 

bodemverdichting; 

- Ongunstige teeltrotaties met te weinig diepwortelende maaigewassen in de vruchtwisseling en 

een beperkte gewasdiversiteit, met als gevolg daarvan ook een beperkte diversiteit in het 

bodemleven (dominantie van een beperkt aantal functionele groepen); 

- Afwezigheid van een permanente (groen)bedekking; 

- Overmatig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 
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B. Meten en beoordelen van bodemkwaliteit 

B.1. Bodembeoordeling: bodemkwaliteit meten en interpreteren 
(Reubens et al. 2010) 

Men kan dan wel begrijpen welke bodemeigenschappen en –processen op welke manier de 

bodemkwaliteit en landbouwkundige geschiktheid beïnvloeden, de vraag blijft hoe die kwaliteit en 

geschiktheid in de praktijk geëvalueerd kunnen worden. Hiervoor zijn meetinstrumenten nodig. De 

bedoeling van dit onderdeel is hoofdzakelijk om een set van regelmatig gebruikte en potentiële 

methoden (bv. in proeven, door de landbouwer zelf) voor te stellen en te evalueren. Voor een volledig 

en geactualiseerd overzicht van meetmethodes wordt echter naar gespecialiseerde vakliteratuur 

verwezen. 

Onafhankelijk van de aard en complexiteit van de gebruikte methode is het belangrijk dat men die 

beoordeling juist weet te interpreteren. Ervaring en voeling met het terrein zijn hier zeer belangrijk, 

maar het is toch interessant indien men op een vrij objectieve manier de huidige toestand zou kunnen 

afwegen ten opzichte van een soort referentie (streef)zone. Met andere woorden: een volwaardige 

beoordeling van de bodemkwaliteit omhelst drie facetten: (1) een geschikte methodiek om 

betekenisvolle metingen uit te voeren, (2) een correcte interpretatie van de meetresultaten, en (3) 

inzicht in de finaal na te streven bodemtoestand. In deel C en D wordt hierna ingegaan op hoe die 

toestand dan uiteindelijk bereikt of nagestreefd kan worden. 

 

 

B.2. Van zintuiglijke waarnemingen tot kwantitatieve meting en 

bodemsensoren 
(Hanegraaf et al. 2012; Reubens et al. 2010) 

Kwantitatieve metingen van chemische, fysische en biologische bodemeigenschappen kunnen een 

duidelijk beeld scheppen van de bodemkwaliteit of landbouwkundige geschiktheid. Ze worden vaak 

voor onderzoek of monitoring voor de overheid gebruikt. Voor landbouwers daarentegen, zijn 

kwantitatieve metingen van fysische en biologische bodemeigenschappen vaak te duur. Bovendien is 

het moeilijk om een referentiepunt vast te leggen, omdat veel eigenschappen zeer variabel in de tijd 

en afhankelijk van beheermaatregelen zijn. 

Voor de beoordeling van de fysische en biologische bodemeigenschappen van landbouwpercelen 

maakt men vaak gebruik van semi-kwantitatieve (bv. veldtestkits) of kwalitatieve (bv. visuele 

beoordeling) methoden. Een regelmatige beoordeling door te zien, te voelen en te ruiken vraagt 

weinig inspanning. Sommige landbouwers zijn zich hier sterk van bewust, en suggesties voor 

indicatoren werden dan ook reeds door landbouwers zelf gemaakt. Ondanks de lagere 

nauwkeurigheid kan een zintuiglijke beoordeling reeds veel moeilijkheden zoals verdichting zichtbaar 

maken zodat erosie en opbrengstderving voorkomen kunnen worden.  

Daarnaast wordt het potentieel van bodemsensoren om chemische en fysische bodemkwaliteit bv. 

textuur, organische stof, bodemvochtgehalte, zoutgehalte, pH, bodemdichtheid of dieptevariatie op 

basis van elektromagnetische inductie (bv. EM38), gammastraling (bv. RhoC), optische en 

radiometrische metingen (bv. NIR), etc. te bepalen verkend (Figuur 5). Indien er tevens een GPS 

systeem aan de bodemsensoren gekoppeld is, kunnen de metingen op een kaart worden 

gepresenteerd. Het in kaart brengen van de variatie in bodemkwaliteit binnen percelen zou de basis 

van plaatsspecifiek bodemadvies en -beheer kunnen vormen. Maar om de variatie tussen de metingen 

met een bodemsensor aan een bepaalde bodemeigenschap te kunnen toeschrijven, is er een 

kalibratie- en validatieprocedure van de bodemsensoren in het veld nodig. Zoals weergegeven in 

Figuur 5 zijn de meetresultaten van de bodemsensoren echter steeds aan verschillende 

bodemeigenschappen gelinkt wat de kalibratie en validatie complexer maakt. 
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Figuur 5. Mind map van bodemsensoren volgens meetmethodes opgedeeld (naar Hanegraaf et al. 2012) 

 
 

 

B.3. Sleutelindicatoren en streefwaarden/richtwaarden 
(Hanegraaf et al. 2012; Reubens et al. 2010; Zanen et al. 2012) 

Er wordt veel aandacht besteed aan het zoeken naar waardevolle indicatoren om de bodemtoestand 

te beschrijven. Algemeen kan gesteld worden dat men met een indicator op een betrouwbare wijze de 

toestand van een bepaald systeem wil omschrijven of de grootte van een bepaalde parameter of 

probleem wil bepalen (zonder daarom noodzakelijkerwijs die parameter of dat probleem zélf te 

meten). Een indicator geeft een signaal over het systeem dat men onderzoekt. Het doel van een 

indicator is om de complexe realiteit op een relatief eenvoudige manier toegankelijk te maken voor de 

gebruiker als een communicatie- en beslissingsinstrument.  

Niet om het even welke parameter leent zich ertoe om een waardevolle indicator te zijn. Vaak is de 

interpretatie niet eenvoudig en hangt het resultaat af van meerdere factoren. In de strikte zin van het 

woord voldoet een ideale indicator aan elk van de volgende voorwaarden: relevant en betrouwbaar, 

gevoelig, herhaalbaar, haalbaar, begrijpbaar en evalueerbaar. In de praktijk zal men vaak een 

afweging moeten maken tussen deze voorwaarden.  

Evalueerbaar betekent dat er onder- en bovengrenzen van een streefzone kunnen bepaald worden 

om de gemeten indicatorwaarde te interpreteren. Het is echter niet eenvoudig om streefzones vast te 

leggen. Bodemeigenschappen en bijhorende indicatormetingen hangen enerzijds af van de 

beheermaatregelen, anderzijds worden ze ook beïnvloed door andere factoren zoals het klimaat en de 

inherente bodemeigenschappen zoals textuur. Daarnaast bemoeilijken de verscheidenheid aan 

meetmethoden, -tijdstippen en staalnamedieptes het vergelijken van verschillende percelen. 

Zodoende kunnen doorgaans geen universele streefwaarden voor de bodemeigenschappen 

opgemaakt worden, maar dient men bij het opstellen van een streefzone rekening te houden met de 

impact van de verschillende beïnvloedende factoren. Het is belangrijk dat de streefzones niet alleen 

opgesteld worden om de productie te optimaliseren maar ook om de verliezen naar het milieu te 

beperken.  

 

Verder wordt een onderscheid gemaakt tussen twee grote types van indicatoren, met gradaties in 

nauwkeurigheid, complexiteit en haalbaarheid: 

1. Labo- en veldmetingen van bodemeigenschappen: deze kwantitatieve en semi-kwantitatieve 

indicatoren worden algemeen gekenmerkt door de grootste nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en 

hoeveelheid informatie. Veldmetingen met bodemsensoren worden echter vooralsnog 

meetmethode
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overwegend gebruikt om de ruimtelijke variabiliteit van bepaalde eigenschappen binnen een 

perceel in kaart te brengen aangezien de interpretatie van de informatie op de kaarten en een 

daaraan verbonden advies veelal ontbreken; 

2. Zintuiglijke waarnemingen: deze kwalitatieve indicatoren worden door adviseurs gebruikt om 

landbouwers van de toestand van hun bodems bewust te maken, maar kunnen ook door de 

landbouwers zelf gebruikt worden. Het gaat hier niet enkel over bodemgerelateerde indicatoren 

zoals kruimeligheid of aanwezigheid van regenwormen, maar ook over plantgerelateerde (bv. 

wortelontwikkeling) of procesgerelateerde indicatoren (bv. aanwezigheid van erosiegeulen of 

onkruiden). Deze kwalitatieve indicatoren vormen een alternatief indien de wetenschappelijke 

kwantitatieve methode niet toepasbaar is voor landbouwers wegens te moeilijk of te duur. Denk 

bv. aan het gebruik van een prikstok in plaats van een penetrometer om een verharde zone vast 

te stellen. Het is van groot belang dat landbouwers zelf op regelmatige basis hun bodem 

evalueren en dus de vooropgestelde indicatoren willen of kunnen gebruiken (Figuur 6). 

 

Figuur 6. Ploegen (links) vergeleken met niet-kerende bodembewerking (rechts) op het perceel ‘Betho-6’ 

(Tongeren) in 2011 (Zanen et al. 2012). Ploegen (links): Bij ploegen is de structuur van de geploegde 

laag van 0-16 cm mooi. Scherpblokkige elementen zijn vrijwel afwezig. Daaronder de slecht verteerde 

resten van de maïs van het vorige teeltseizoen en daaronder een extreem verdichte laag. Toch kunnen 

wortels door deze verdichte laag dankzij de aanwezige verticale wormgangen. Niet-kerend (rechts): Bij 

de niet-kerende bodembewerking ziet de bodem er verdicht uit. Toch bevat de laag 0-25 cm vrijwel 

geen scherpblokkige elementen. 

     
 

Hoewel vaak moeilijk uiteen te houden, wordt hier een onderscheid gemaakt tussen drie types 

oriënterende waarden voor de beschreven indicatoren: 

• De referentiewaarden zijn de waarden die typisch voorkomen onder onze klimaat- en 

bodemomstandigheden; 

• De grenswaarden van de indicatoren zijn een noodzakelijke minimale of maximale waarde. Dit 

kan ook wettelijk gesteld zijn. Deze waarden zijn vaak situatiegebonden, en daarom moeilijker te 

veralgemenen; 

• Een streefzone bakent een zone van optimale toestand van de indicator af. Dit is wellicht het 

moeilijkst te definiëren, aangezien deze waarden sterk afhankelijk zullen zijn van de beschouwde 

omstandigheden en doelstellingen. 
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Een overzicht van de oriënterende waarden van een set van regelmatig gebruikte en potentieel 

bruikbare indicatoren voor bodemkwaliteit en landbouwkundige geschiktheid is terug te vinden in 

Tabel 2 (referentiewaarden) en Tabel 3 (grens- en streefwaarden). Deze waarden zijn gebaseerd op 

proefveldresultaten en expertkennis. Voor sommige (potentiële) indicatoren zijn de waarden 

gebaseerd op een beperkt aantal metingen -bv. de referentiewaarden voor potwormenaantal werd op 

basis van 12 percelen bepaald- en geven slechts een grootteorde weer. Een meer uitgebreide dataset 

van gemeten bodemeigenschappen is noodzakelijk om de oriënterende waarden te verfijnen.  

Op basis van literatuur en het proefveldonderzoek binnen BodemBreed, worden in de hierna volgende 

paragrafen enkele indicatoren voor bodemkwaliteit en landbouwkundige geschiktheid (op 

perceelsniveau) geëvalueerd.  

 

Tabel 2. Overzicht van referentiewaarden voor een selectie van chemische, fysische en biologische 

bodemgerelateerde indicatoren (naar Reubens et al. 2010; Zanen et al. 2011a;  2011b).  
Indicator (eenheid) Bodemtype - locatie Referentiewaarde Referentie 

Chemische bodemgerelateerde indicatoren   

Organische stof     

Organische koolstofvoorraad (ton/ha) akkerbouwpercelen NL 45-94 Reijneveld et al. 2009 

 akkerbouwpercelen B 50 BDB en UGent 2008 

Organisch koolstofgehalte (%) akkerbouwpercelen NL 1,3-2,2 Reijneveld et al. 2009 

 akkerbouwpercelen B 1,5-1,8 
Lettens et al. 2005; Sleutel et 

al. 2003 

Organisch stofgehalte (%) akkerbouwpercelen 4,6-5,1 Reijneveld et al. 2009 

C/N verhouding OS (-) akkerbouwpercelen 10-15 Sleutel et al. 2008 

Hot Water-extractable Carbon (µg/g)  1.000 BDB en Ugent 2008 

Nutriëntengehaltes    

P (mg/100g)  10-100 Schoumans et al. 2008 

Fysische bodemgerelateerde indicatoren   

Structuur    

Schijnbare dichtheid (g/cm³) zand 1,3-1,7 Baert 2012 

 leem-klei 1,1-1,6 Baert 2012 

 compacte laag 1,7-2,0 Baert 2012 

Packing density (g/cm³)  1,4-1,75 
van den Akker & de Groot 

2008 

Infiltratiecapaciteit    

Ks-waarde (mm/uur) zand 20-85 Hofman 2008; Raes 2001 

 zandleem 8-40 Hofman 2008; Raes 2001 

 leem 4-30 Hofman 2008; Raes 2001 

 lichte klei, kleiige leem 0,20-6 Hofman 2008; Raes 2001 

 klei 0,04-2 Hofman 2008; Raes 2001 

Biologische bodemgerelateerde indicatoren   

Macrofauna    

Regenwormen (g/m²) landbouwpercelen 30-200 Stahr et al. 2008 

Regenwormen (g/m²) akkerbouwpercelen 5-20 Valckx et al. 2009a 

Regenwormenaantal (#/m²) akkerbouwpercelen 100-200 Shepherd 2000 

Regenwormendiversiteit (# taxa/m²) akkerbouwpercelen 2,8-4,2 Rutgers et al. 2007 

Potwormenaantal (#/m²) akkerbouwpercelen 14.000-32.500 Rutgers et al. 2007 

Potwormendiversiteit (# taxa/m²) akkerbouwpercelen 6,3-8,7 Rutgers et al. 2007 

Insectenlarven (g/m²) landbouwpercelen <4,5 Stahr et al. 2008 

Mesofauna    

Springstaarten (g/m²) landbouwpercelen 0,2-4 Stahr et al. 2008 

Mijten (g/m²) landbouwpercelen 0,2-4 Stahr et al. 2008 

Microfauna    

Nematoden (g/m²) landbouwpercelen 5-50 Stahr et al. 2008 

Nematodenaantal (#/g vers) akkerbouwpercelen 13-42 Rutgers et al. 2007 

Nematodendiversiteit (# taxa/g vers) akkerbouwpercelen 0,3 Rutgers et al. 2007 

Protozoën (g/m²) landbouwpercelen 6-30 Stahr et al. 2008 

Schimmels (g/m²) landbouwpercelen 100-500 Stahr et al. 2008 

Bacteriën (g/m²) landbouwpercelen 100-700 Stahr et al. 2008 

Bacteriën (µg/g droog) akkerbouwpercelen 50-80 Rutgers et al. 2007 
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Tabel 3 Overzicht van grenswaarden en streefzones voor chemische, fysische en biologische 

bodemgerelateerde indicatoren voor akkerland. Belangrijk aandachtspunt is dat deze waarden niet 

universeel geldig zijn, maar doorgaans gebonden zijn aan bodemtoestand, gewastype en 

klimaatsomstandigheden (naar Hanegraaf et al. 2012; Reubens et al. 2010; Van Holm et al. 2012). 

Indicator (eenheid) Bodemtype 
Laag 

(min) 
Streefzone 

Hoog 

(max) 
Referentie 

Chemische bodemgerelateerde indicatoren     

Organische stof      

Organisch koolstofgehalte (%) 

akkerbouw 

zand 

 1,1-1,9  BDB en Ugent 2008 

<1,5 1,8-2,8 >4,5 Boon et al. 2009 

 0,7-1,0  Körschens et al. 2005 

zandleem - leem 

 1,0-1,6  BDB & Ugent 2008 

<1,0 1,2-1,6 >3,0 Boon et al. 2009 

 1,0-1,7  Körschen et al. 2005 

klei 

 1,6-2,1  BDB & Ugent 2008 

<1,3 1,6-2,6 >4,5 Boon et al. 2009 

 1,6-2,1  Körschens et al. 2005 

Organisch koolstofgehalte (%) 

groententeelt 

zand 1,8   Tuinbouwdecreet 

klei 1,6   Tuinbouwdecreet 

andere 1,2   Tuinbouwdecreet 

Organisch stofgehalte (%)  <3,4   
Hanegraaf et al. 2009a;  

2009b 

C/N verhouding OS (-)    >60 
Hanegraaf et al. 2009a;  

2009b 

pH (bij normaal OC-gehalte)    

pH-KCl (-) akkerbouw 

(ISO 10390) 

zand <4,5 5,2-5,6 >6,2 Boon et al. 2009 

zandleem <5,5 6,2-6,6 >6,9 Boon et al. 2009 

leem <6,0 6,7-7,3 >7,7 Boon et al. 2009 

klei <6,5 7,2-7,7 >7,9 Boon et al. 2009 

pH-KCl (-) groenteteelt 

(ISO 10390) 

zand  5,0-5,5  POVLT 2008 

zandleem  5,5-6,0  POVLT 2008 

leem  6,0-6,5  POVLT 2008 

klei  7,0-7,5  POVLT 2008 

Nutriëntengehaltes (bij normaal OC-gehalte)    

Pw (mg P2O5/L grond) (NL)  <11 21-30 >60 Schoumans et al. 2008 

fosfaatverzadigingsgraad (%) 

(NL) 
   >24 Van der Zee et al. 1990 

P (mg/100 g) (BE)  <13 19-25 >41 Boon et al. 2009 

P-AL (mg P2O5/L grond) (BE) elk type bodem <9 12-18 >30 Boon et al. 2009 

K (mg/100 g) 

zand <9 12-18 >30 Boon et al. 2009 

zandleem-leem <11 14-20 >35 Boon et al. 2009 

klei <13 16-25 >40 Boon et al. 2009 

Mg (mg/100 g) 

zand <5 7-10 >15 Boon et al. 2009 

zandleem-leem <6 9-14 >18 Boon et al. 2009 

klei <12 17-25 >35 Boon et al. 2009 

Ca (mg/100 g) 

zand <39 70-140 >180 Boon et al. 2009 

zandleem <69 100-240 >360 Boon et al. 2009 

leem <109 160-350 >600 Boon et al. 2009 

klei <449 750-2.500 >6.500 Boon et al. 2009 

Na (mg/100 g) elk type bodem <2,0 3,1-6,0 >10 Boon et al. 2009 

Fysische bodemgerelateerde indicatoren 
 

Structuur 
 

Schijnbare dichtheid (g/cm³)  zand <1,4 1,4-1,6 >1,6 Arshad et al. 1996 

 
leem-klei <1,1 1,1-1,5 >1,5 Arshad et al 1996 

Packing density (g/cm³)  <1,4  >1,75 Vanden Akker & De Groot 2008 

Precompressiestress (kPa)  >120 60-120 <60 Horn et al. 2005 

Penetratieweerstand (MPa) zand   3,0-5,0 Vanden Akker & De Groot 2008 

 
zandleem-

leem-klei 
  2,5-3,0 Vanden Akker & De Groot 2008 
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Tabel 3. Vervolg.  

Indicator (eenheid) Bodemtype 
Laag  

(min) 
Streefzone 

Hoog  

(max) 
Referentie 

Fysische bodemgerelateerde indicatoren 
 

Structuur 
 

Totaal poriënvolume (%)  <40   Vanden Akker & De Groot 2008 

Poriëngrootte (mm)      

- fijne wortels (vlas, klaver)  <0,2   Vanden Akker & De Groot 2008 

- dikke wortels (ui, prei)  <0,3-0,5   Vanden Akker & De Groot 2008 

Verkruimelbaarheid (% kruimels)  <25 100  Koopmans & Brandts 2003 

Aggregaten 0,5-6 mm kieming (%)  
 

50  Berntsen & Berre 1993 

Aggregaten < 5 mm bij kieming (%)   50  Hakansson et al. 2002 

Watergetal / gravimetrisch 

vochtgehalte bij bewerken (g 

vocht/g droge grond) 

leem  0,18-0,23 0,23-0,28 
Meuffels (mondelinge 

mededeling) 

Infiltratiecapaciteit Ks-waarde 

(mm/uur)  
<0,6 

 
>200 FAO 1990 

Biologische bodemgerelateerde indicatoren 
 

Macrofauna     
 

Regenwormenaantal (#/m²) 
 

15-20 75-350  Koopmans & Brands 2003 

Microfauna   
 

 
 

Nematodenaantal (#/g)   10-50  Soil Foodweb Inc. 2010 

Actieve bacteriële biomassa (µg/g)   1-10  Soil Foodweb Inc. 2010 

Totale bacteriële biomassa (µg/g)   50-600  Soil Foodweb Inc. 2010 

Actieve schimmel biomassa (µg/g)   1-50  Soil Foodweb Inc. 2010 

Totale schimmel biomassa (µg/g)   25-2.000  Soil Foodweb Inc. 2010 

 

 

B.4. “Chemische” bodemgerelateerde indicatoren 
(Reubens et al. 2010) 

Aangezien het Interregproject BodemBreed focust op fysische en biologische bodemeigenschappen 

wordt hier alleen ingegaan op de belangrijkste chemische bodemparameters organische stof en pH. 

 

B.4.1. Organische stof 
Het organisch stof (OS)-gehalte in de bodem is erg belangrijk en bepaalt in grote mate de chemische 

bodemvruchtbaarheid, de structuur en daarmee samenhangend de drainage en doorlaatbaarheid. 

Daarnaast betekent meer OS in de bodem meer voedsel voor het bodemleven. Naar 

landbouwkundige geschiktheid toe is OS ondermeer belangrijk voor de bewerkbaarheid en 

nutriëntenvoorziening. De belangrijkste stikstofpool (voorraad) in de bodem is de organische. 

 

1. Kwantitatieve metingen 

In de praktijk wordt een brede waaier aan meetmethodes toegepast. Wat de metingen van het totale 

gehalte betreft, wordt in sommige gevallen het volledige OS-gehalte bepaald, en in andere het OC-

gehalte. Enkele veelgebruikte methodes in Nederland en Vlaanderen zijn gloeiverlies (OS-gehalte), 

chemische oxidatie (OC-gehalte) en droge verbranding (OC-gehalte). De omzetting van OC naar OS 

gebeurt in Vlaanderen met een conversiefactor 1,724. 

De voorgestelde analyses in het labo reflecteren een gehalte of concentratie, zijnde het 

gewichtspercentage organische (kool)stof in de bodem ten opzichte van het totale gewicht van de 

bodemlaag. Maar om een voorraad te bepalen, moeten de dikte en schijnbare bodemdichtheid van 

bodemlagen in het veld in overweging genomen worden. Omdat de opbouw en afbraak van OC in de 

bodem moeilijk te voorspellen zijn, werden diverse computermodellen ontwikkeld die proberen de 

evolutie van het OC-gehalte in de bodem in te schatten, bv. de ‘Koolstofsimulator’ (ALBON 2009).  
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Als maat voor de kwaliteit van OS zijn metingen van labiele organische koolstoffracties 

interessant, aangezien deze beschouwd kunnen worden als goede indicatoren voor bodemkwaliteit, 

bodemvruchtbaarheid en nutriëntenvoorziening. Er zijn verschillende indicatoren gerelateerd aan de 

kwaliteit van het OS en de nutriëntenbeschikbaarheid bv. potentieel mineraliseerbare stikstof en 

koolstof (PMN en PMC), Hot Water-extractable Carbon (HWC), etc. Een bijkomend voordeel van 

metingen van labiele organische koolstoffracties is het feit dat het effect van beheersmaatregelen 

sneller kan waargenomen worden dan bij het totale OC- of OS-gehalte. 

 

2. Zintuiglijke waarnemingen 

De kleur van de bodem is een visuele indicator voor het OS-gehalte. Immers hoe donkerder de 

bodem, hoe meer OS in de bodem aanwezig is. 

 

B.4.2. pH 
De pH van de bodem is een indicator voor de beschikbaarheid van nutriënten in de bodem en de 

opneembaarheid ervan door de gewassen. Daarnaast beïnvloedt de pH de bodemstructuur, het 

bodemleven en ziekteweerbaarheid van de bodem. In de praktijk worden pH-kaliumchloride (KCl), 

calciumchloride (CaCl2) of de pH-water (H2O) gebruikt om de pH-waarde te bepalen. 

 

 

B.5. “Fysische” bodemgerelateerde indicatoren 

B.5.1. Textuur 
(Hanegraaf et al. 2012; Reubens et al. 2010; Van Holm et al. 2012) 

De directe invloed van de textuur op zowel fysische als chemische bodemeigenschappen en 

-processen is erg groot. De textuur is ook een belangrijke indicatie van de erosiegevoeligheid en de 

bewerkbaarheid van de bodem. Een ideale bodem heeft een mix van grote en kleine bodemdeeltjes. 

Algemeen wordt de fijne grondfractie (<2 mm) opgedeeld in een zandfractie, een leem- of siltfractie en 

een kleifractie. De precieze limieten en benaming voor deze fracties variëren echter tussen 

verschillende landen en instellingen. Voor België en Nederland kan het volgende gesteld worden: 

• Belgische classificatie: 

Zand:   50-2.000 µm (1.000 µm = 1 mm) 

Leem:   2-50 µm 

Klei:   <2 µm 

• Nederlandse classificatie: 

Zand:   50-2000 µm 

Leem (op zand en löss): alles <50 µm (plakt tussen de vingers want bevat klei) 

Silt (op kleigronden):  2-50 µm (plakt niet tussen de vingers) 

Klei of lutum:   <2 µm 

In Nederland wordt verder de term “slib” of “afslibbare fractie” (alle partikels <16 µm) onderscheiden. 

Het is vooral de klei- of lutumfractie die verantwoordelijk is voor de ionenadsorptie en de minerale 

reserve voedingsstoffen. Bevat de grond 8-25 % lutum, dan spreekt men in Nederland van 

zavelbodem, bevat ze meer dan 25 % lutum, dan spreekt men van kleibodem. 

Op basis van de verdeling van de zand-, leem/silt- en kleifracties worden bodemtexturen 

onderverdeeld in textuurklassen. Dit wordt gevisualiseerd door een textuurdriehoek. België (Figuur 7) 

en Nederland hebben echter elk hun eigen systeem. In Nederland worden bovendien twee driehoeken 

gebruikt, afhankelijk van het type afzettingsmateriaal (Figuur 8). 

 

1. Kwantitatieve metingen 

De meest gebruikte methode voor textuurbepaling is (een variant van) de zeef- en pipetmethode van 

Robinson-Köhn. Andere methodes maken gebruik van bv. een densimeter, sedimentatiebalansen, 

een fotometer, Coulter-tellers of laser-diffractie. 
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Figuur 7. De textuurdriehoek volgens de 

Figuur 8. De dubbele textuurdriehoek van Nederland: links voor niet

rechts voor eolische afzettingen (de leem

2. Sensoren in het veld 

Sensoren op basis van elektrische of elektromagnetische 

een perceel meten bv. EM38 (onderaan links in Figuur 10). De EM38 geeft informatie over de 

schijnbare elektrische geleidbaarheid (Engels: apparent Electrical

in de grond. Een meting in de horizontale modus (HM) wordt door de bodemeigenschappen over een 

diepte van 0-75 cm beïnvloed, terwijl de 

een functie zijn van de bodem

verschillende bodemeigenschappen beïnvloed:

- De aanwezigheid van kleideeltjes: klei bestaat uit materiaal met een zeer geringe korrelgrootte die 

positief geladen ionen aantrekt. In de aanwezigheid

water oplossen en de elektrische geleidbaarheid beïnvloeden;

- Vochtgehalte: een hoger vochtgehalte resulteert in een hogere geleidbaarheid;

- Porositeit: de vorm en grootte van de poriën tussen de bodemdeeltjes be

elektrische geleidbaarheid; 

- Zoutgehalte: de concentratie van opgeloste zouten in de bodem;

- Temperatuur: de temperatuur beïnvloedt de fasetoestand van water en daarmee dus indirect de 

geleidbaarheid. De geleidbaarheid neemt proportione

in bodemtemperatuur. 
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De dubbele textuurdriehoek van Nederland: links voor niet-eolische afzettingen (de klei

rechts voor eolische afzettingen (de leem-driehoek) (de Bakker & Schelling 1966

 

Sensoren op basis van elektrische of elektromagnetische inductie kunnen de variaties in textuur in 

een perceel meten bv. EM38 (onderaan links in Figuur 10). De EM38 geeft informatie over de 

schijnbare elektrische geleidbaarheid (Engels: apparent Electrical Conductivity ECa) over twee dieptes 

Een meting in de horizontale modus (HM) wordt door de bodemeigenschappen over een 

beïnvloed, terwijl de gemeten waarden van de ECa in de verticale modus (VM) 

van de bodemeigenschappen over een diepte van 0-1,5 m. 

verschillende bodemeigenschappen beïnvloed: 

De aanwezigheid van kleideeltjes: klei bestaat uit materiaal met een zeer geringe korrelgrootte die 

positief geladen ionen aantrekt. In de aanwezigheid van water kunnen deze positieve ionen in het 

water oplossen en de elektrische geleidbaarheid beïnvloeden; 

Vochtgehalte: een hoger vochtgehalte resulteert in een hogere geleidbaarheid;

Porositeit: de vorm en grootte van de poriën tussen de bodemdeeltjes beïnvloeden de mate van 

Zoutgehalte: de concentratie van opgeloste zouten in de bodem; 

Temperatuur: de temperatuur beïnvloedt de fasetoestand van water en daarmee dus indirect de 

geleidbaarheid. De geleidbaarheid neemt proportioneel circa 2 % toe voor iedere graden stijging 
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Omdat de ECa met verschillende andere bodemeigenschappen gecorreleerd is, zijn er kalibraties 

nodig om het instrument te kunnen gebruiken voor het ma

 

3. Zintuiglijke waarnemingen 

Met uitzondering van fijn zand, voelen zanddeeltjes tussen de vingers korrelig aan. Pure kleideeltjes 

zijn glad en kleverig aan de vingers. 

 

B.5.2. Vochtgehalte en -retentiecurve
(Hanegraaf et al. 2012; Reubens et al. 2010; Van 

Het aanwezige water (vochtgehalte) van de bodem kan op verschillende manieren uitgedrukt worden.

• Gravimetrisch vochtgehalte of watergetal (g/g): 

• Volumetrisch vochtgehalte (m³/m³):

 

De relatie tussen het vochtgehalte en de kracht waarmee het water gebonden is (matrixpotentiaal) 

wordt vaak experimenteel bepaald. 

water onttrokken aan de met water verzadigde ongestoorde bodemstalen (bovenaan in Figuur 10). 

matrixpotentiaal wordt vertaald naar een drukhoogte h (in cm) en de grafiek wordt meestal semi

logaritmisch uitgezet: de 
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log(-h) ten opzichte van het vochtgehalte 

h) wordt ook de pF-waarde of vochtspanning genoemd.

 

Figuur 9. Typische vochtkarakteristiek (bro

Het verloop van de vochtretentiecurve

hoeveel water bij een bepaalde zuigkracht (een gecreëerde onderdruk aan de hand van een 

waterkolom) in de bodem vastgehouden wordt. Dit verloop wordt sterk beïnvloed door de textuur en 

bodemstructuur. 

De belangrijkste informatie is de hoeveelheid beschikbaar water, maar daarnaast kunnen nog 

verschillende andere zaken afgeleid worden uit de vochtkarakteristiek:

• Poriënvolume; 

• Volume % lucht en vaste delen;

• Poriëngrootte verdeling: een horizontaal

bij kleine verandering in druk, en er dus relatief veel poriën zijn in die grootteorde.

De hoeveelheid beschikbaar water wordt bepaald door twee cruciale punten op de curve: de 

veldcapaciteit en het verwelkingspunt
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Omdat de ECa met verschillende andere bodemeigenschappen gecorreleerd is, zijn er kalibraties 

nodig om het instrument te kunnen gebruiken voor het maken van kaarten van de textuur.

Met uitzondering van fijn zand, voelen zanddeeltjes tussen de vingers korrelig aan. Pure kleideeltjes 

zijn glad en kleverig aan de vingers.  

retentiecurve 
Hanegraaf et al. 2012; Reubens et al. 2010; Van Holm et al. 2012) 

Het aanwezige water (vochtgehalte) van de bodem kan op verschillende manieren uitgedrukt worden.

Gravimetrisch vochtgehalte of watergetal (g/g): massa van het water/massa ovendroge bodem;

Volumetrisch vochtgehalte (m³/m³): volume van het water/totaal volume van de bodem.

De relatie tussen het vochtgehalte en de kracht waarmee het water gebonden is (matrixpotentiaal) 

wordt vaak experimenteel bepaald. Bij het opstellen van de vochtretentiecurve

water verzadigde ongestoorde bodemstalen (bovenaan in Figuur 10). 

matrixpotentiaal wordt vertaald naar een drukhoogte h (in cm) en de grafiek wordt meestal semi

h) ten opzichte van het vochtgehalte (θ) (Figuur 9). De grootheid 

of vochtspanning genoemd. 

Typische vochtkarakteristiek (bron: Geert Baert, Hogeschool Gent). 

 

vochtretentiecurve wordt o.a. bepaald om irrigatie te kunnen sturen en geeft weer 

hoeveel water bij een bepaalde zuigkracht (een gecreëerde onderdruk aan de hand van een 

waterkolom) in de bodem vastgehouden wordt. Dit verloop wordt sterk beïnvloed door de textuur en 

De belangrijkste informatie is de hoeveelheid beschikbaar water, maar daarnaast kunnen nog 

verschillende andere zaken afgeleid worden uit de vochtkarakteristiek: 

Volume % lucht en vaste delen; 

Poriëngrootte verdeling: een horizontaal stuk in curve betekent dat er relatief veel water weg kan 

bij kleine verandering in druk, en er dus relatief veel poriën zijn in die grootteorde.

De hoeveelheid beschikbaar water wordt bepaald door twee cruciale punten op de curve: de 

verwelkingspunt. 
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• Veldcapaciteit (VC) 

Veldcapaciteit (VC) is de term die gebruikt wordt om het maximale vochtgehalte weer te geven dat in 

de bodem achterblijft na vrije drainage van een met water verzadigde bodem onder invloed van de 

zwaartekrachtpotentiaal. Het komt overeen met het vochtgehalte bij een pF-waarde van 2 à 2,5. Het is 

nagenoeg het vochtgehalte dat in onze streken bij het begin van de lente in de bodem achterblijft 

nadat het overtollige water dat zich in de winter opgehoopt heeft, uit het bodemprofiel is 

weggedraineerd. De VC-waarde is een maat voor het waterbergend vermogen of de waterreserve 

die een bodem kan opslaan. Ze beïnvloedt daardoor niet alleen de hoeveelheid plantbeschikbaar 

water, maar ook de uitspoeling van nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen of andere stoffen.  

 

• Verwelkingspunt (VP) 

Water in en rond de bodemdeeltjes en in de fijnste poriën is heel sterk gebonden en kan dus niet 

worden opgenomen door de gewassen. Wanneer enkel dat sterk gebonden water in de microporiën 

van de bodem achterblijft, gaan de gewassen verwelken. Het komt overeen met het vochtgehalte bij 

een pF-waarde van 4,2. 

 

• Beschikbaar vocht 

De totale hoeveelheid beschikbaar water of ‘Total Available Water’ (TAW) komt overeen met de 

hoeveelheid water tussen veldcapaciteit en verwelkingspunt in de mesoporiën. Een deel daarvan kan 

gedefinieerd worden als het “gemakkelijk beschikbaar water” of Readily Available Water’ (RAW), 

zijnde de hoeveelheid vocht die onttrokken kan worden zonder stress op te wekken: dit is het verschil 

tussen veldcapaciteit en een gewas- en bodemafhankelijke drempelwaarde. 

 

B.5.3. Structuur, dichtheid en porositeit 
 (Hanegraaf et al. 2012; Reubens et al. 2010; Van Holm et al. 2012) 

De bodemstructuur is de onderlinge rangschikking en samenhang van vaste bodemdeeltjes. Tussen 

en in de bodemdeeltjes zitten poriën, die lucht en water kunnen bevatten. De bodemstructuur geeft 

een indicatie voor de waterberging en –doorlaatbaarheid, doorwortelbaarheid, draagkracht, 

gevoeligheid voor erosie en bodemleven. 

 

1. Kwantitatieve labometingen 

• Schijnbare dichtheid (g/cm³) 

Er zijn verschillende methoden die de dichtheid van de bodem bepalen, waarvan de meting van de 

schijnbare dichtheid (BD) er één is. De schijnbare dichtheid is een maat van bodemverdichting en 

geeft een indicatie over de potentiële wortelontwikkeling, bewerkbaarheid, waterberging en 

-doorlaatbaarheid. Schijnbare dichtheid wordt bepaald op ongestoorde bodemstalen, waarbij vaak 

open cilinders (kopecky ringen) (bovenaan links in Figuur 10) met een gekend volume voorzichtig in 

de bodem gebracht worden. Na droging bij 105 °C tot constant gewicht volgt de massabepaling zodat 

de massa bodem per volume bodem bepaald kan worden. 

 

• Packing density (g/cm³) 

De packing density (PD) integreert bodemdichtheid, structuur, OS en kleigehalte. Ten opzichte van 

bodemdichtheid heeft de PD het voordeel dat rekening gehouden wordt met het kleigehalte. Een 

kleigrond met een hoge dichtheid is namelijk massiever en moeilijker doordringbaar dan een 

zandgrond met dezelfde dichtheid. 

 

• Totaal poriënvolume (%) 

Het totaal poriënvolume geeft een indicatie van de verhouding tussen vast materiaal, lucht en water in 

de bodem. Een te lage totale porositeit is een indicatie voor bodemverdichting. Het totaal 

poriënvolume wordt door de aanwezigheid van regenwormgangen verhoogd en geeft een indicatie 

van de toegankelijkheid van de bodem voor het bodemleven. 
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Figuur 10. Kopecky ringen worden gebruikt om vochtretentiecurven op te stellen door het stapsgewijs onttrokken 

water van ongestoorde bodemstalen en de schijnbare dichtheid (BD) van bodems te bepalen (drogen 

bij 105° C) (bovenaan). In het veld kunnen de textuur en de schijnbare dichtheid met de EM38 (links 

onder) en de schijnbare dichtheid met de RhoC (rechts onder) gemeten worden. 

 
 

 

  
 

• Poriëngrootteverdeling 

Poriën zijn onregelmatig van vorm en grootte. Ze worden ingedeeld volgens gemiddelde diameter in 

een drie- à viertal klassen, waarbij de precieze afbakening zeer auteursgebonden is. Nog meer dan 

het totaal poriënvolume beïnvloedt de poriëngrootteverdeling de waterdoorlatendheid en 

gasuitwisseling (hoe groter, hoe sneller): 

• In de allerkleinste poriën (<0,2 µm, microporiën) wordt het water zo sterk vastgehouden dat de 

wortels dit water niet of nauwelijks kunnen opnemen. Ook kunnen die fijnste ruimtes niet 

rechtstreeks door wortels geëxploiteerd worden; 

• Poriën tussen 0,2 en 30 µm (mesoporiën) zijn belangrijk voor de opslag van bodemvocht en 

nalevering aan planten; 

• Poriën tussen 30 en 300 µm (macroporiën) dragen vooral bij aan de infiltratie van water maar 

zijn minder van belang voor het vasthouden van bodemvocht. De meeste plantenwortels 

kunnen poriën vanaf 200 µm ingroeien; 

• Grotere macroporiën (>300 µm) kunnen overvloedige neerslag snel afvoeren. 

 

• Precompressiestress (kPa) 

De draagkracht van een bodem hangt samen met zijn structurele sterkte vóórdat er een belasting op 

komt. Een maat voor de draagkracht is de ‘precompressiestress-waarde’ (PCS) die gehanteerd kan 

worden als een indicator voor de gevoeligheid van de bodem voor verdichting. Zolang de verticale 

spanningen, volgend op de uitgeoefende mechanische drukken op de bodem, deze waarde niet 

overschrijden, reageert de bodem elastisch en kan zich dus herstellen. Als de PCS-waarde 
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overschreden wordt, is de veerkracht gebroken en is er een blijvende (plastische) vervorming of 

bodemcompactie. De PCS-waarden variëren ten gevolge van verschillen in onder meer bodemtextuur, 

de mate van aggregaatvorming, vocht en de mate waarin de bodem reeds verdicht werd. 

 

• Aggregaatgroottedistributie 

De aggregaatgroottedistributie (AGD) van een grond geeft aan in hoeverre de bodemstructuur 

voldoende kleine aggregaten bevat die een goede kieming van zaad mogelijk maken en de vroege 

gewasontwikkeling ondersteunen. De AGD kan door zeven van de grond worden bepaald. Dit is 

handwerk en wordt in het laboratorium gedaan, waardoor de methode relatief veel arbeid en tijd kost.  

 

2. Sensoren in het veld 

(Hanegraaf et al. 2012; Reubens et al. 2010; Van Holm et al. 2012) 

Bij bodemsensoren bv. RhoC (rechts onderaan in Figuur 10) die gammastraling meten, wordt een pen 

met een radioactieve bron van lage activiteit in de bodem geschoven. Een deel van de straling keert 

terug, een deel wordt geabsorbeerd. De verhouding tussen deze twee is een maat voor de schijnbare 

dichtheid (BD) van de vochtige grond. In combinatie met een vochtmeting kan de BD van droge grond 

worden berekend. In Figuur 11 wordt het verband weergegeven tussen de gemeten BD met RhoC 

(BD-RhoC) en gedroogde ongestoorde bodemstalen (BD-klassiek) van enkele BodemBreed-percelen. 

Voor de percelen ‘Proefboerderij perceel 5’ en ‘Betho-2’ was het verband tussen BD-klassiek en BD-

RhoCveldvochtig goed. Voor het perceel ‘Betho-2’ was ook het verband tussen BD-klassiek en BD-

RhoCcorrectie droge grond goed. Het aantal meetpunten op perceel ‘Schnackers 2011’ was te gering om 

deze analyse uit te voeren. Het viel voorts op dat de RhoCcorrectie droge grond een minder goed verband 

gaf met de BD-klassiek dan BD-RhoCveldvochtig, zowel voor ‘Proefboerderij perceel 5’ als voor ‘Betho-2’. 

De lijnen die het verband met BD klassiek aangeven lopen min of meer parallel. Dit duidt op een 

systematisch verschil in de schijnbare dichtheid volgens de bepaling in veldvochtige en voor vocht 

gecorrigeerde droge grond. Oorzaak hiervan is mogelijk de introductie van een extra meetfout bij de 

bepaling van het vochtgehalte. Uitgebreider onderzoek naar de RhoC voor bepaling van de schijnbare 

dichtheid is noodzakelijk om de mogelijkheden van deze bodemsensor in het bodembeheer van 

landbouwgronden te kunnen inschatten (Hanegraaf et al. 2012). 

 

Eerste onderzoek van de EM38 (links onderaan in Figuur 10) op de leemgronden van ‘Proefboerderij 

perceel 5’, ‘Schnackers 2011’ en ’Betho-2’ toont het potentieel om in een veld verdichte zones te 

onderscheiden van zones die niet zijn verdicht. De verschillende bemonsteringsdiepte van de EM38 

(VM en HM met een meting tot respectievelijk 1,5 m en 0,75 m diep) en schijnbare dichtheid bepaald 

op de klassieke manier (ongestoorde ringmonsters van 0-5, 5-10 en 10-15 cm) kan een verklaring zijn 

voor het ontbreken van een correlatie tussen beide meetmethodes (Hanegraaf et al. 2012). Hoefer et 

al. ( 2010) toonden aan dat op leembodems in Noord-Duitsland er een redelijke overeenkomst leek te 

bestaan tussen een afgeleide indringingsweerstand op 30-40 cm diepte en een meting met de EM38 

in horizontale modus. Dezelfde trend van toenemende ECa was zichtbaar bij toenemende 

indringingsweerstand in het najaar en voorjaar. Dat betekent dat de methode in potentie bij 

verschillende vochtgehalten kan worden toegepast. Er werd geconcludeerd dat met de EM38 

duidelijke verschillen in verdichting op een perceel kunnen worden opgespoord maar dat nog 

aanvullend onderzoek gewenst is. Deze (eerste) metingen gebeurden immers op redelijk uniforme 

leembodems. Om een correlatie te kunnen maken met de resultaten van de klassieke meetmethoden, 

moet de dataset duidelijk groter zijn dan waar nu gebruik gemaakt van kon worden, om op een 

statistische wijze een correlatie te leggen tussen de ECa gemeten met EM38 en bodemfysische 

parameters zoals schijnbare bodemdichtheid (Hanegraaf et al. 2012). 
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Figuur 11.Verband tussen de schijnbare dichtheid (BD) gemeten in maart 2011 met RhoC (BD RhoC) en 

gedroogde ongestoorde bodemstalen (BD klassiek), waarbij BD is uitgedrukt in veldvochtige resp. 

droge grond (♦ ‘Proefboerderij perceel 5’, ■ ‘Schnackers 2011’, ▲’Betho-2’; gesloten symbolen: 

veldvochtige grond – open symbolen: omgerekend naar droge grond) (naar Hanegraaf et al. 2012). 

 
 

3. Zintuiglijke waarnemingen 

• Bodemstructuur 

De bodemstructuur kan visueel bepaald worden door een stuk bodem uit de bouwvoor uit te graven, 

het te laten vallen of open te breken, en de aard van de kluiten te bekijken of de wand van een 

profielkuil te beoordelen (Figuur 6). De verdeling van de grootte van de kluiten en aggregaten geeft 

aan of de bodemstructuur goed of slecht is.  

 

• Verkruimelbaarheid 

De verkruimelbaarheid geeft het gemak aan waarmee de bouwvoor zich laat verkruimelen. De 

verkruimelbaarheid hangt af van de textuur, OS-gehalte, pH en vochtgehalte. Bij heel droge kleiige 

gronden kan de verkruimeling zo slecht worden dat de grond wel beton lijkt. Anderzijds kan een natte 

grond zo plastisch worden dat versmering optreedt. 

De bodem wordt beoordeeld op kruimels (tussen 0,3 en 1,0 cm), afgerondblokkige (van 1 tot 10 cm) 

en scherpblokkige structuurelementen (Figuur 12).  

 

Figuur 12.Van links naar rechts: kruimels, afgerondblokkige en scherpblokkige elementen uit een kluit (Bos & 

Zanen 2011). 
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Een bodemstructuur met veel kruimels en afgerondblokkige elementen duidt op veel activiteit van het 

bodemleven en een luchtige structuur waardoor lucht en watertransport kunnen plaatsvinden. 

Scherpblokkige structuurelementen zijn hoekig en compact en de wanden zijn glad en duiden op 

weinig bodemleven en beworteling. 

 

B.5.4. Penetratieweerstand 
(Reubens et al. 2010) 

Het meten van de penetratieweerstand geeft een indicatie over de weerstand die wortels bij hun 

ontwikkeling in het bodemprofiel ondervinden en over de verdichting van de bodem. Penetratie-

metingen laten zodoende toe de aanwezigheid van storende lagen (bv. ploegzool) vast te stellen. 

 

1. Kwantitatieve metingen 

De indringings- of penetratieweerstand geeft de drukweerstand aan van de bodem voor 

wortelpenetratie. De staaf met een punt (conus) op het uiteinde van een penetrometer wordt 

langzaam en gelijkmatig in de grond gedrukt waarbij de (verandering in) drukweerstand van de bodem 

geregistreerd wordt. Het resultaat is sterk afhankelijk van (1) het vochtgehalte van de bodem, (2) 

bodemtextuur en (3) het toestel (vnl. grootte van de conus en tophoek). Daarom is het aanbevolen 

steeds te meten bij veldcapaciteit (bv. begin van de lente).  

 

2. Zintuiglijke waarnemingen 

Het gebruiken van een prikstok tot 80 cm diep geeft een snel idee over de aanwezigheid van een 

verharde laag in het bodemprofiel. 

 

B.5.5. Aggregaatstabiliteit 
(Hanegraaf et al. 2012; Reubens et al. 2010; Van Holm et al. 2012) 

Een goede aggregaatstabiliteit (AS) van de bovenste bodemlaag wordt algemeen als één van de 

belangrijkste bodemfysische eigenschappen beschouwd, die ondermeer erosiegevoeligheid en 

verslemping beïnvloedt. 

 

1. Kwantitatieve metingen 

Afhankelijk van de veldomstandigheden die men wil simuleren, bestaan er verschillende 

(labo)methodes om de stabiliteit van aggregaten te bepalen. Daarbij zijn vaak het zeven van de 

aggregaten of de blootstelling aan water of aan vallende waterdruppels belangrijk. 

 

2. Zintuiglijke waarnemingen 

Naast deze meer gestandaardiseerde analyses in het labo, bestaan ook eenvoudiger varianten die 

toepasbaar zijn op het terrein, waarbij aggregaten eenvoudigweg bevochtigd worden of 

ondergedompeld worden in een bekerglas, en de mate van desintegratie geëvalueerd wordt.  

 

B.5.6. Infiltratiecapaciteit 
(Hanegraaf et al. 2012; Reubens et al. 2010; Van Holm et al. 2012) 

De infiltratiecapaciteit is één van de beste indicatoren voor fysische bodemkwaliteit, omdat het een 

directe relatie heeft met de kwaliteit van de structuur en de aanwezigheid van continue macroporiën in 

het veld. Het is een indicator voor ondermeer de draagkracht en gevoeligheid voor watererosie. 

 

1. Kwantitatieve metingen 

De infiltratiecapaciteit en permeabiliteit van een bodem kunnen op verschillende manieren nagegaan 

worden bv. infiltrometermethode.  

 

2. Zintuiglijke waarnemingen 

Signalen aan de oppervlakte, zoals verslemping of plassen op de bodem, kunnen op een lage 

infiltratiecapaciteit duiden. 



 

 
 

B.6. “Biologische” bodemgerelateerde indicatoren
(Reubens et al. 2010; Zanen et al. 2011b

B.6.1. Visualisatie van de structuur van het bodemvoedselweb
Alle organismen in de bodem zijn op verschillende manieren van elkaar afhankelijk. Die 

samenhang heet het “bodemvoedselweb

een kwestie van eten en gegeten worden. Somm

planten- of dierenresten, maar een belangrijk deel leeft van levende organismen (zie ook 

Vandermersch & Valckx 2012). 

 

Figuur 13. Visualisatie van het bodemvoedselweb (bron: Ron de Goede, Wageningen Universiteit).

 

Vanuit een menselijk standpunt is vooral de vraag 

verschillende functies die de bodem aan de maatschappij levert.

(FAB) van de bodem wordt dan ook omschreven als ‘die groep van organismen die een nuttige 

bijdrage kunnen leveren aan de duurzame exploitatie van de bodem door de mens’. Het bodemleven 

speelt met name een rol bij het omzetten en in kleinere stukken verdelen van organisch materiaal 

(OM), het vrijmaken van nutriënten uit OS (mineralisatie), het opbouwen van stabiel

het opbouwen en onderhouden van een goede bodemstructuur en het onderdrukken en weren van 

ziektes en plagen. Anderzijds bevat de bodem naast ‘nuttige’ organismen ook ziekteverwekkende 

organismen. Indien het bodemvoedselweb in balans is,

en bacteriën minder kans. Bodemgebonden ziekten zijn zeldzaam in natuurlijke ecosystemen maar in 

de landbouwbodems kunnen deze ziekten voor hardnekkige problemen zorgen. 

Biologische parameters lijken uitermate 

snel reageren op veranderingen in het beheer en al in een pril stadium een aanduiding geven van een 

achteruitgang van de bodemstructuur, het OS

biologische parameters is echter de grote variatie van de hoeveelheid bodemleven in tijd en ruimte en 

het ontbreken van oriënterende waarden op basis van een uitgebreide dataset. Bovendien is niet 

alleen de hoeveelheid bodemleven maar ook de activiteit en verhou

organismen van belang. Een combinatie van verschillende parameters blijkt het meest zinvol voor de 

monitoring van biologische bodemkwaliteit. 
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B.6. “Biologische” bodemgerelateerde indicatoren 
Reubens et al. 2010; Zanen et al. 2011b) 

B.6.1. Visualisatie van de structuur van het bodemvoedselweb 
Alle organismen in de bodem zijn op verschillende manieren van elkaar afhankelijk. Die 

bodemvoedselweb” (Figuur 13). Net als boven de grond is het onder de grond 

een kwestie van eten en gegeten worden. Sommige van de bodemorganismen leven van dode 

of dierenresten, maar een belangrijk deel leeft van levende organismen (zie ook 

Visualisatie van het bodemvoedselweb (bron: Ron de Goede, Wageningen Universiteit).

Vanuit een menselijk standpunt is vooral de vraag interessant welke rol biodiversiteit speelt bij de 

verschillende functies die de bodem aan de maatschappij levert. Functionele agrobiodiverstiteit

(FAB) van de bodem wordt dan ook omschreven als ‘die groep van organismen die een nuttige 

eren aan de duurzame exploitatie van de bodem door de mens’. Het bodemleven 

speelt met name een rol bij het omzetten en in kleinere stukken verdelen van organisch materiaal 

(OM), het vrijmaken van nutriënten uit OS (mineralisatie), het opbouwen van stabiel

het opbouwen en onderhouden van een goede bodemstructuur en het onderdrukken en weren van 

ziektes en plagen. Anderzijds bevat de bodem naast ‘nuttige’ organismen ook ziekteverwekkende 

organismen. Indien het bodemvoedselweb in balans is, hebben ziekteverwekkende aaltjes, schimmels 

en bacteriën minder kans. Bodemgebonden ziekten zijn zeldzaam in natuurlijke ecosystemen maar in 

de landbouwbodems kunnen deze ziekten voor hardnekkige problemen zorgen.  

Biologische parameters lijken uitermate geschikt als indicatoren voor bodemkwaliteit omdat ze zeer 

snel reageren op veranderingen in het beheer en al in een pril stadium een aanduiding geven van een 

achteruitgang van de bodemstructuur, het OS-gehalte en de nutriëntenstatus. Een nadeel van 

ische parameters is echter de grote variatie van de hoeveelheid bodemleven in tijd en ruimte en 

het ontbreken van oriënterende waarden op basis van een uitgebreide dataset. Bovendien is niet 

alleen de hoeveelheid bodemleven maar ook de activiteit en verhouding tussen de verschillende 

organismen van belang. Een combinatie van verschillende parameters blijkt het meest zinvol voor de 

monitoring van biologische bodemkwaliteit.  
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interessant welke rol biodiversiteit speelt bij de 

Functionele agrobiodiverstiteit 

(FAB) van de bodem wordt dan ook omschreven als ‘die groep van organismen die een nuttige 

eren aan de duurzame exploitatie van de bodem door de mens’. Het bodemleven 

speelt met name een rol bij het omzetten en in kleinere stukken verdelen van organisch materiaal 

(OM), het vrijmaken van nutriënten uit OS (mineralisatie), het opbouwen van stabiele OS (humificatie), 

het opbouwen en onderhouden van een goede bodemstructuur en het onderdrukken en weren van 
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hebben ziekteverwekkende aaltjes, schimmels 
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B.6.2. Regenwormen 
Regenwormen graven gangen in de bodem waardoor ze zorgen voor een betere verluchting van de 

bodem, een menging van de minerale bodem met OM en vorming van bodemaggregaten (Figuur 14). 

Door hun activiteiten beïnvloeden ze de leefomstandigheden, de aantallen, diversiteit en activiteit van 

tal van andere bodemorganismen, zoals bacteriën en schimmels. De belangrijkste functie van 

regenwormen is het bevorderen van bodemstructuur, beluchting en vochtregulerend vermogen. Door 

afbraak van OM en het eten van grond waardoor stabiele OS ontstaat, bevorderen regenwormen de 

bodemvruchtbaarheid. 

Het detecteren en tellen van regenwormen of regenwormgaten wordt bij verschillende (semi-) 

kwantitatieve methoden gebruikt. Er is immers voldoende informatie over het effect van regenwormen 

op de bodem en er zijn oriënterende waarden gekend. Regenwormen kunnen gemakkelijk met het 

blote oog gedetecteerd worden. Tegelijkertijd vormen de aantallen, biomassa en soortendiversiteit aan 

regenwormen een goede weerspiegeling van de beheermaatregelen bv. bodembewerking. Een 

nadeel is echter de variabiliteit gedurende het jaar. Op basis van hun gedrag en morfologische 

kenmerken worden drie grote groepen onderscheiden: de strooiselwormen, de bodemwoelers en de 

diepgravers.  
 

Figuur 14. Links: Langs de wand van een wormengang wordt vruchtbaar materiaal afgezet dat plantenwortels 

aantrekt. Wortels maken dankbaar gebruik van de gemakkelijke weg naar de ondergrond (foto M. 

Zanen). Rechts: Doorzichtige potworm op een bodemkluit midden in foto, in vergelijking met een 

regenworm linksonder in foto (foto J. Bokhorst). 

    
 

B.6.3. Potwormen 
Potwormen spelen een sleutelrol in de primaire en secundaire afbraak van OM en zijn sterk 

regulerend in de processen van C- en N-mineralisatie. Daarnaast spelen potwormen een belangrijke 

rol in de bodemstructuurvorming door het vergroten van de continuïteit van het poriënstelsel en door 

de vorming van stabiele aggregaten (rechts in Figuur 14). 

Potwormen verschillen in voorkeur voor type bodem, vegetatie en bodemlaag. Op basis van hun 

voedselvoorkeur of functie in het ecosysteem kunnen potwormen ingedeeld worden in verschillende 

trofische of functionele groepen. 

 

B.6.4. Nematoden 
Nematoden of aaltjes staan vooral bekend als ziekteverwekkers, hoewel de meeste voorkomende 

soorten onschuldig zijn en vele functionele groepen ook nuttig zijn. De belangrijkste functie van 

nematoden is het begrazen van schimmels en bacteriën waarbij stikstof en fosfor vrijkomt. 

Schimmeletende nematoden spelen een belangrijke rol in de ziektewerendheid van een bodem. 

Nematoden zijn zeer gevoelig voor bodemverstoring. 

Het integreren van trofische niveaus en levensstrategieën in de functionele groepen van nematoden 

kan aanleiding geven tot het definiëren van verschillende indices: 
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• De maturity index (MI) is gebaseerd op alle groepen vrijlevende nematoden, met uitzondering 

van de planteneters. Nematoden zijn ingedeeld in 5 groepen die een aantal ecologische 

karakteristieken vertegenwoordigen. De verhouding tussen de 5 groepen in een grondmonster 

resulteert in een MI-waarde; 

• De aanrijkingsindex (EI) is een maat voor de beschikbaarheid aan voedsel; 

• De structuurindex (SI) is een maatstaf voor het aantal trofische niveaus en de ontwikkeling van 

het bodemvoedselweb; 

• De channelindex (CI) is een parameter voor het voorspellen van de wijze van afbraak van het OS 

en geeft ook een indicatie of de decompositie bacterie-dominant of schimmel-dominant is. 

 

B.6.5. Protozoën 
Protozoën zijn eencellige micro-organismen die een celkern bevatten (eukaryoten). Protozoën zijn een 

stuk groter dan bacteriën: de meeste soorten zijn circa 10-50 µm groot, maar sommige ciliaten kunnen 

wel 2 mm groot worden. De belangrijkste functies van protozoën is het beschikbaar maken van 

nutriënten voor de plant door het ‘grazen’ op micro-organismen. 

 

B.6.6. Microbiële biomassa 
De microbiële biomassa (bacteriën en schimmels) wordt bepaald via chloroform fumigatie incubatie 

en chloroform fumigatie extractie. De microbiële biomassa heeft een korte omzettijd (0,2–6 jaar), en 

geeft zo een snelle indicatie van een toekomstige toename of afname van het OS-gehalte en de 

beschikbare nutriënten. Een nadeel is dat microbiële biomassa sterk afhankelijk is van verschillende 

abiotische factoren (bv. vochtgehalte, temperatuur, recente toediening meststoffen, etc.), waardoor de 

bekomen waarden moeilijk interpreteerbaar zijn. 

Bacteriële biomassa wordt bepaald door middel van directe microscopische tellingen. Uit het aantal 

en volume van de cellen wordt de bacteriële biomassa berekend. De belangrijkste functies van 

bacteriën zijn afbraak van OM, vastleggen van nutriënten, binding van atmosferische N, omzetting van 

ammonium- in nitraatstikstof, vorming van stabiele aggregatenvorming van (anaërobe) 

afbraakproducten die pathogene organismen kunnen verzwakken of doden. 

De totale hoeveelheid schimmeldraden (hyfen) in de grond wordt bepaald door de lengte te meten 

onder de microscoop. De lengte wordt omgerekend naar de schimmelbiomassa. Belangrijkste 

functies van schimmels zijn afbraak van (ingewikkelde) organische verbindingen in de bodem, vorming 

van stabiele bodemdeeltjes (aggregaten), uitscheiding van organische zuren, waardoor sommige 

nutriënten beter beschikbaar worden voor de plant, verhoogde opname van P en water door 

associatie van planten met mycorrhiza schimmels, verhoging van de ziektewerendheid door 

concurrentie of predatie en bescherming tegen pathogene schimmels door associaties met 

mycorrhiza. 

Een analyse van de fosfolipide vetzuren (PLFA) geeft informatie over de microbiële biomassa in de 

bodem, de bacterie/schimmel verhouding en de biodiversiteit. Deze methode geeft immers een 

moleculaire “vingerafdruk” van de relatieve PLFA samenstelling van de aanwezige microbiële 

gemeenschap.  

De schimmel/bacterie verhouding bepaald via PLFA analyse kan een indicatie geven van de graad 

van “menselijke tussenkomst” in het bodemecosysteem. Bij zeer intensieve landbouwsystemen is 

deze verhouding doorgaans zeer laag. Een hogere C/N verhouding van schimmels t.o.v. bacteriën 

leidt tot een efficiëntere opname en verhoogde retentie van nutriënten en dus potentieel verminderde 

verliezen naar het milieu. 

 

B.6.7. Microbiële activiteit 
Microbiële activiteit wordt dikwijls als een gevoeliger indicator dan de microbiële biomassa 

voorgesteld, omdat vaak een deel van de microbiële biomassa inactief is. Het bepalen van de 

bodemrespiratie en/of enzymactiviteiten kan een indicatie geven van de werkelijke opbouw/afbraak 

van OS en geeft dus een beeld van de beschikbaarheid van de nutriënten. Wanneer deze waarden 



Deel B: Meten en beoordelen van bodemkwaliteit   

32 
 

uitgedrukt worden ten opzichte van de totale hoeveelheid OS aanwezig, wordt ook een beeld gevormd 

van de efficiëntie van deze processen. De potentieel mineraliseerbare N en C (PMN en PMC) vormt 

ook een maat voor de hoeveelheid schimmels en bacteriën en hun capaciteit om organische stikstof 

om te zetten naar plantbeschikbare N. 

 

 

B.7. Gewasgerelateerde indicatoren 
(Reubens et al. 2010) 

B.7.1. Beworteling 
De vorm, lengte, dichtheid en massa van de wortels zijn een indicator voor de bodemstructuur. 

Actieve wortels in een goede bodem zijn fris en wit. In een verdichte bodemlaag komen geen of 

enkele oude, afgestorven en bruine wortels voor. 

Ook de aanwezigheid van een wortelziekte kan een indicator zijn voor een slechte bodemstructuur. 

Een slechte bodemstructuur resulteert in natte, zuurstofarme omstandigheden die gunstiger zijn voor 

wortelrot verwekkers zoals Fusarium of Pythium. 

 

B.7.2. Onkruiden 
De aanwezigheid van specifieke onkruidsoorten kan een nuttige indicator zijn. De meeste onkruiden 

zijn pionierssoorten die het best gedijen in situaties met veel verstoring. Daarnaast kan de 

aanwezigheid van onkruiden ook een indicatie zijn voor de bodemkwaliteit. Het gaat daarbij vaak om 

onkruiden die kunnen groeien onder omstandigheden die minder gunstig zijn voor andere soorten of 

gewassen, en hierdoor een relatief voordeel hebben. Denk daarbij aan schapenzuring op een arme of 

zure (zand)bodem, of kweek en echte kamille die een indicatie van structuurproblemen zijn. 

 

B.7.3. Verkleuring van de teelt 
Gewasverkleuring kan een indicatie zijn van een te hoog vochtgehalte in de bodem. Denk daarbij bv. 

aan de paarsrode verkleuring van de stengelvoet bij zomergerst. Verkleuring is echter vaak een 

indicatie voor het gebrek aan een bepaald nutriënt. De interpretatie van verkleuring is echter niet 

eenvoudig, gezien de vele oorzaken die aan de oorsprong van de verkleuring kunnen liggen. 

 

B.7.4. Opkomst en bedekkingsgraad van de teelt 
Een laag kiemingspercentage, de aanwezigheid van kale plekken in de percelen en grote verschillen 

in de hoogte van de kiemplanten worden als een kwalitatieve indicator voor een slechte 

bodemstructuur of een uitgeputte bodem gebruikt. 

De bedekkingsgraad van een gewas in bepaalde periodes wordt als een indicator voor de 

erosiegevoeligheid van een gewas gebruikt. Hoe groter de bedekkinggraad, hoe minder bodemerosie 

kan optreden. Teelten die de bodem een goede bedekking bieden tijdens de meest erosiegevoelige 

periodes van het jaar (mei tot september), zoals de wintergranen, hebben een lagere 

erosiegevoeligheid dan gewassen die net vóór deze periode worden ingezaaid (bv. zomergranen, 

bieten, maïs, aardappelen, groenten in openlucht). 

 

B.7.5. Hoogte en productiviteit van de teelt 
In een perceel zonder problemen in de bodemstructuur en waar er geen gebrek is aan nutriënten en 

water, is de hoogte van alle volwassen planten ongeveer gelijk. Een lage productie kan op een 

structuurprobleem of nutriëntengebrek duiden.  

 

 

 

 

 



 Deel B: Meten en beoordelen van bodemkwaliteit 

 33 
 

B.8. Van individuele metingen naar een totaalbeeld 
(Hanegraaf et al. 2012; Reubens et al. 2010; Valckx et al. 2012; Van Holm et al. 2012) 

Binnen het landbouwonderzoek wordt veel aandacht besteed aan het zoeken naar waardevolle 

indicatoren om de bodemtoestand te beschrijven. Het doel van deze indicatoren is om de complexe 

realiteit op een relatief eenvoudige manier toegankelijk te maken voor de gebruiker. Voor het gebruik 

van indicatoren is het belangrijk dat er richtwaarden en streefzones voor de indicatoren gekend zijn.  

Vooraleer indicatoren geselecteerd kunnen worden, moeten ook de eindgebruiker en het praktisch 

doel van de indicator (bv. voorspellen, monitoren, signaal geven, bijsturen/beslissen voor 

landbouwers) gekend zijn. Als men wil komen tot advies op perceelsniveau voor de landbouwers, tot 

een werkbaar instrument om bodemkwaliteit te beoordelen, is meer nodig dan een selectie uit de lijst 

van indicatoren en de inzichten die hieruit voortkomen. Er moet voor een specifieke praktijkvraag 

concreet gekeken worden, welke combinaties van gegevens nodig zijn, welke informatie reeds 

beschikbaar is, en hoe aanvullende informatie kan worden verkregen (bv. indicatoren (laten) 

meten/monsters (laten) nemen). Met andere woorden de selectie en interpretatie van indicatoren 

maakt slechts een deel van dit werkproces uit. 

 

Om het bekomen resultaat effectief met de streefzones te kunnen vergelijken, is het belangrijk dat de 

meting een representatieve of correcte weergave geeft van de beoordeelde bodemparameter. 

Daarom is het essentieel dat bij de staalname, veldmeting of visuele beoordeling rekening gehouden 

wordt met variatie in ruimte en tijd van de beoogde bodemeigenschappen. Om de variatie in de 

ruimte te ondervangen, moeten op een specifiek staalnametijdstip voldoende herhalingen genomen 

worden, rekening houdend met de perceelsvariabiliteit en intrinsieke meetvariabiliteit van de 

beschouwde bodemparameter. Daarom is het belangrijk dat er voor de verschillende parameters niet 

enkel een duidelijk meetprotocol (voor de individuele veldmeting of (labo)analyse) uitgewerkt is maar 

ook een staalnameprotocol opgesteld is. Het opmaken van een dergelijk protocol kan ervoor zorgen 

dat bemonstering of veldmeting van eenzelfde variabele op verschillende percelen / in verschillende 

meetjaren steeds op dezelfde diepte, in dezelfde periode (absoluut of relatief ten opzichte van 

bewerking, bemesting, inzaai, etc.), met eenzelfde aantal herhalingen, via een specifiek patroon, etc. 

gebeuren. De staalname via bv. een kruispatroon zorgt ervoor dat de bemonstering op een zo 

objectief en willekeurig mogelijke manier gebeurt. Zo wordt vermeden dat "slechte zones" 

systematisch ontweken worden. Omwille van de complexe samenhang tussen de fysische, chemische 

en biologische eigenschappen en -processen die samen de bodemkwaliteit uitmaken, kan het 

noodzakelijk zijn om verschillende bodemeigenschappen eventueel in combinatie met 

gewasgerelateerde indicatoren samen onder de loep te nemen. Bij het gebruik van kwalitatieve 

methoden met een lagere nauwkeurigheid is het samen evalueren van verschillende 

bodemeigenschappen om een goed beeld van de bodemkwaliteit te kunnen krijgen nog belangrijker 

dan bij de kwantitatieve methoden. Ook hiermee kan rekening gehouden worden bij het opstellen van 

het staalnameprotocol. Bij kwalitatieve methoden worden foto’s ter illustratie van (on)gunstige 

toestand van (fysische) bodemeigenschappen in een staalnameprotocol als een duidelijk pluspunt 

voor het aanleren en toepassen van deze methode door adviseurs en landbouwers beschouwd. 

 

De heterogeniteit van een parameter binnen een perceel kan in beeld gebracht worden aan de hand 

van perceelskaarten opgesteld door interpolatie van de uitgevoerde metingen. Geostatistische 

technieken vormen de basis voor de aanmaak van dergelijke kaarten (zie C.6.3). Deze informatie op 

de kaarten kan de landbouwer de hulp bieden bij het verklaren van plaatsspecifieke verschillen in 

opbrengst en als ondersteuning voor diverse bodemmanagement-strategieën. Mogelijk zijn er bv. 

onder de bouwvoor verdichte lagen of scherpe overgangen in de textuur van de grond waardoor de 

beworteling van het gewas verhinderd wordt. Deze informatie kan bv. gebruikt worden voor de 

lokalisering van te nemen monsters voor bepaling van de bodemvruchtbaarheid. Het maken van een 

kaartje op basis van puntmetingen is echter arbeidsintensief. Daarom wordt het potentieel van 

bodemsensoren verkend om textuur, organische stof, bodemvochtgehalte, zoutgehalte, pH, 

bodemdichtheid of bodemleven etc. te bepalen. Doordat er tevens een GPS systeem aan de 
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bodemsensoren gekoppeld is, kunnen de metingen op een kaart worden gepresenteerd bv. schijnbare 

dichtheid zoals bepaald met RhoC (Figuur 15). Veldmetingen met bodemsensoren worden echter 

vooralsnog overwegend gebruikt om perceelskaarten van bepaalde eigenschappen te maken. De 

interpretatie van de informatie op de kaarten en een daaraan verbonden advies ontbreken immers 

veelal omdat de link tussen de meting met de bodemsensor en de verschillende 

bodemeigenschappen afzonderlijk niet voldoende gekend is (zie B.5.). 

 

Figuur 15. Geografische weergave van de schijnbare dichtheid (g droog/cm
3
) bepaald met RhoC op 14 maart 

2011 op het perceel ‘Proefboerderij perceel 5’ (Hanegraaf et al. 2012). 

 
 

Zoals uit het voorgaande blijkt is er nog steeds nood aan onderzoek om de oriënterende waarden te 

verfijnen (bv. voor biologische indicatoren) om het advies voor landbouwers te kunnen optimaliseren. 

Een meer uitgebreide dataset van gemeten bodemeigenschappen is noodzakelijk om de oriënterende 

waarden te verbeteren (zie B.3.). Het samenbrengen van resultaten uit verschillende bestaande 

onderzoeken is immers vaak niet mogelijk omwille van de verscheidenheid aan meetmethoden, -

tijdstippen en staalnamedieptes. Niet alleen het bepalen van correlaties tussen de klassieke methoden 

en bodemsensoren maar ook tussen de klassieke en de kwalitatieve methoden en verschillende 

bodemeigenschappen kunnen interessante informatie leveren voor het verfijnen van de oriënterende 

waarden van potentieel bruikbare indicatoren. Ook het kalibreren van nieuwe instrumenten is erg 

belangrijk om een correct advies te kunnen opstellen. Dit blijkt bv. uit onderzoek van Van Holm et al. 

(2012) waarbij de vergelijking van een penetrograaf en penetrologger op 17 Vlaamse percelen 

aantoonde dat verschillende instrumenten tot een significant verschillend resultaat in de gemeten 

penetratieweerstand kunnen leiden.  

 

Bij het opmaken van een proefopzet is het uiterst belangrijk om voor de aanleg van de proef na te 

denken over het beste meet- en staalnameprotocol (zie hiervoor) zodat de proefveldresultaten 

statistisch verwerkt kunnen worden. Er is niet alleen nood aan voldoende herhalingen (bv. aantal 

proefpercelen of stalen afzonderlijk analyseren i.p.v. een mengstaal te analyseren) maar er moet ook 

rekening gehouden worden met de potentiële heterogeniteit van het perceel door bv. de topografie en 

textuur. Variabiliteit in de inherente eigenschappen kan immers het effect van de onderzochte 

bodemparameter of beheersmaatregel in de proefveldresultaten maskeren. Enkele voorafgaande 

metingen kunnen ervoor zorgen dat de proeven of herhalingen in homogene zones in de percelen 

aangelegd kunnen worden. Ook de proefveldhouders kunnen vanuit hun ervaring belangrijke 

informatie leveren over de heterogeniteit van de percelen. Daarnaast is bij het meten van 

verschillende bodemeigenschappen die men wil correleren of van bodemeigenschappen die men in 

de tijd wil opvolgen belangrijk om de geografische coördinaten van de staalnames goed bij te houden. 
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C. Bodembewerking: types en impact 

C.1. Inleiding 
In deel C worden de potentiële effecten van verschillende vormen en intensiteiten van 

bodembewerking besproken. Alle types bodembewerking hebben één gemeenschappelijk kenmerk: 

het loswerken van grond. Een bodembewerking wordt om zeer diverse redenen uitgevoerd. Denk aan 

bodembeluchting, opheffen van storende lagen, zaai- of pootbedbereiding, stoppelbewerking, 

egaliseren, onkruidbestrijding, onderwerken van gewasresten of organische mest, of het aanaarden 

van ruggen. 

Binnen BodemBreed ging bijzondere aandacht uit naar de evaluatie van mogelijkheden en 

beperkingen van niet-kerende grondbewerking (NKG) (Eng. non-inversion tillage), en dit doorgaans in 

vergelijking met standaard ploegen. Letterlijk betekent NKG een systeem waarbij het intensief keren of 

mengen van de grond wordt vermeden, met als doel maximale opbouw van bodemstructuur gevormd 

door planten en bodemleven. NKG komt in de praktijk min of meer overeen met het uitsluiten van 

ploegen, en wordt daarom ook wel ploegloos telen genoemd. Echter, steeds meer werktuigen zijn in 

omloop als ‘kandidaat’ voor NKG, hetgeen een grote diversiteit aan systemen en daarom ook 

mogelijke effecten impliceert. Bij dat belangrijk aandachtspunt wordt regelmatig opnieuw stilgestaan in 

de volgende paragrafen. 

 

In de volgende paragraaf wordt uitgebreid ingegaan op een aantal methodologische beschouwingen 

en knelpunten. Daarna worden in deel C interacties tussen bodembewerking enerzijds en 

bodemkwaliteit, gewasopbrengst, andere teelttechnische maatregelen en landbouwkundige 

parameters anderzijds in kaart gebracht. Daarbij wordt telkens vertrokken van een concrete 

vraagstelling of gangbare bewering, die als titel meegegeven wordt. Voor elk onderwerp volgt telkens 

een korte toelichting op basis van literatuur en voorgaande onderzoeks- en praktijkervaring. De 

nadruk ligt echter steeds op de concrete projectresultaten uit BodemBreed. Afhankelijk van de 

hoeveelheid beschikbare informatie en het aantal proeven waarbinnen het vooropgestelde onderwerp 

behandeld werd, worden hierbij concrete en opmerkelijke resultaten uit individuele proeven toegelicht 

dan wel globale trends in kaart gebracht via een overkoepelende benadering zoals hiervoor 

beschreven. Tot slot volgen telkens enkele conclusies. 

 

De “vraag-en-antwoord” structuur die hierbij vooropgesteld wordt, is vergelijkbaar met de structuur uit 

de literatuurstudie van Activiteit 1 (Reubens et al. 2010). Dit moet ertoe leiden dat de lezer snel een 

antwoord op zijn/haar concrete vragen terugvindt, en zorgt ervoor dat ieder onderwerp als een soort 

afzonderlijke fiche op zich gelezen kan worden. 

 

Tot slot: de focus in dit rapport ligt eerder op het beoordelen van effecten, daar waar de brochure “Hoe 

ga je aan de slag met NKG” (Muijtjens 2012) op de praktische uitvoering ingaat. 

 

 

C.2. Werkwijze gegevensintegratie, -interpretatie en -voorstelling 

C.2.1. Gegevensintegratie: waarom en hoe? 
Voorgaand onderzoek en praktijkervaring leren dat de interacties tussen bodembewerking en 

bodemkwaliteit, gewasopbrengst en andere landbouwkundige parameters erg variabel kunnen zijn. 

Een belangrijke doelstelling van dit rapport is dan ook om de resultaten van de verschillende 

BodemBreed-veldproeven en andere -activiteiten (zie overzicht in de inleiding van dit rapport) te 

integreren om zodoende globale trends bloot te leggen en eventuele verschillen te kunnen verklaren. 

Echter, dergelijke integratieoefening en dus vergelijking van resultaten over percelen heen vereist een 

goede basis om de ‘behandelingen’ die plaatsvonden op deze percelen, met andere woorden de 

bodembewerkingen waarop hier gefocust wordt, op een eenduidige manier met elkaar te kunnen 

vergelijken. Naast de nood aan een uniforme beschrijving van uitgevoerde bodembewerkingen op de 
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percelen, zijn ook een uniforme aanpak van metingen en eenduidige weergave van meetresultaten 

van groot belang. 

In wat volgt wensen we, voorafgaand aan de eigenlijke voorstelling van de resultaten, te verduidelijken 

hoe weinig vanzelfsprekend dit is, hoe daarmee omgegaan werd binnen dit project, en hoe daar in de 

toekomst nog beter mee omgegaan kan worden. 

Merk hierbij echter op dat de overkoepelende aanpak, waar hierna op ingegaan wordt, niet voor elke 

proefopzet zinvol is (onder meer afhankelijk van de doelstelling van de opzet) en zelf het risico inhoudt 

dat verkeerde conclusies genomen worden, bv. door het samenbrengen van meetresultaten die 

eigenlijk niet vergelijkbaar zijn (zie daarvoor C.2.1.2). Bovendien is het, naast deze integratieoefening, 

evenzeer de bedoeling van dit rapport om voor individuele proeven na te gaan of bij de resultaten iets 

opmerkelijk werd aangetoond dat de moeite waard is om op zich mee te geven. 

 

C.2.1.1. Hoe de bewerkingen op een perceel correct te beschrijven? 
Voor de integratie van resultaten over percelen heen is een uniforme beschrijving van de uitgevoerde 

bewerkingen, en daaruit voortvloeiend een objectieve indeling in vergelijkbare en betekenisvolle 

“bewerkingstypes”, onontbeerlijk. In de praktijk is zoiets echter veel complexer dan een vergelijking 

tussen machines, laat staan een simpele opdeling in “kerende” versus “niet-kerende” bewerkingen. 

Het effect van een bodembewerking wordt steeds bepaald door de combinatie van een ruime set aan 

parameters die allemaal deel uitmaken van de bodembewerking, en waarvan bij een evaluatie over 

proeven heen nagenoeg oneindig veel combinatiemogelijkheden bestaan. Dit gaat van 

bewerkingsdiepte over bewerkingstijdstip tot bewerkingsmaterieel, rijsnelheid, gebruik van 

hulpstukken, afstelling van de werktuigen en trekker, bandentype en -spanning, etc. Daarnaast zijn 

ook de specifieke bodemomstandigheden op het moment van bewerking (bv. vochttoestand, dichtheid 

van de bodem, aggregaatstabiliteit, aanwezigheid van gewasresten) van belang. 

Bovendien vindt in de praktijk doorgaans meer dan één werkgang plaats voorafgaand aan het 

zaaien/poten van de hoofdteelt, en worden ook vaak verschillende werktuigen gecombineerd in één 

werkgang. Tot slot kunnen andere dan bewerkingsgerelateerde factoren soms een grotere impact 

hebben op het geëvalueerde resultaat (bv. gewasopbrengst) dan de uitgevoerde bewerking: denk bv. 

aan textuur of nutriëntenstatus. 

Het is van het allergrootste belang om zich van die complexiteit bewust te zijn; niet alleen voor een 

correcte en genuanceerde interpretatie van de voorliggende resultaten, maar zeker ook met het oog 

op het opzetten van betekenisvolle proeven in verder onderzoek. Anderzijds, als men bij analyse 

steeds met elk van alle individuele parameters ten volle rekening wil houden, dan kan dit alleen maar 

leiden tot de vaststelling dat de uitgevoerde proeven (en verschillende proefjaren) doorgaans op 

zoveel punten verschillen dat ze niet vergeleken kunnen/mogen worden. Daarom is voor een 

werkbare evaluatie een zekere vereenvoudiging aan de orde, waarbij de uitdaging is om die factoren 

te distilleren die de meest doorslaggevende rol spelen voor de effecten van bewerking op 

bodemkwaliteit en gewasopbrengst, en dit zonder cruciale informatie te verliezen. Daarbij dient ook 

rekening gehouden te worden met het feit dat het relatief belang van bepaalde factoren zal afhangen 

van het te evalueren eindresultaat: is dit gewasopbrengst, verdichting, erosie, bodemleven, 

onkruiddruk, ziektedruk dan wel iets anders? 

 

Om met die dualiteit om te gaan, werd hier een werkwijze gevolgd bestaande uit twee fases: 

1. In eerste instantie werden alle potentieel relevante details rond bodembewerking zo volledig 

mogelijk meegenomen in een daartoe speciaal ontwikkelde databank, die te beschouwen is als 

een soort gedetailleerd logboek voor beschrijving van bodembewerkingen op perceelsniveau 

(zie digitale Bijlage 4). In deze ‘bewerkingsmatrix’ werden voor de veldproeven opgevolgd 

binnen BodemBreed (zie overzicht in de inleiding van dit rapport) per perceel en per behandeling 

binnen die percelen zo veel mogelijk relevante parameters waarin een bewerking kan verschillen 

gescoord en individueel opgelijst in afzonderlijke kolommen. Dit voor elke individuele (combinatie 

van) bewerking(en). Omdat naargelang het gebruik (rijsnelheid, gebruikte hulpstukken, afstelling 

beitels, etc.) de effecten van een bepaald type werktuig tot sterk verschillende resultaten kunnen 
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leiden, is deze karakterisatie niet louter gebaseerd op werktuigen maar evenzeer op de impact 

van een bepaald type bewerking op de bodem. Naast weergave van bv. gebruikte machines, 

tijdstip en diepte van bewerken, worden daarom onder meer ook mengingsgraad, verkruimeling 

en versmering beschreven. Op die manier ontstaat een soort chronologisch overzicht dat voor het 

ganse teeltjaar in kaart brengt welke de bewerkingen in het najaar, de winter en/of het voorjaar 

waren, hoe en met welke werktuigen die uitgevoerd werden, en tot welk resultaat (in de bodem) 

dit leidde. Daarnaast is in deze matrix informatie terug te vinden betreffende omstandigheden, 

teeltrotatie en bewerkingsvoorgeschiedenis. 

Om de ontwikkeling van deze bewerkingsmatrix mogelijk te maken, is de input van de 

proefveldhouders onontbeerlijk geweest. In deze oefening is ook het leerproces binnen 

BodemBreed duidelijk tot uiting gekomen: naarmate het project vorderde, werd steeds duidelijker 

dat een gedetailleerde en gestandaardiseerde beschrijving van bodembewerkingen van groot 

belang is voor een correcte interpretatie van resultaten. Het is ook in die optiek dat we een 

sjabloon voor dergelijke standaardbeschrijving ontwikkelden (zie Bijlage 3) en een 

overzichtsdocument van de BodemBreed-percelen opstelden (Reubens et al. 2012). Zodoende 

verliep de invulling van deze bewerkingsmatrix voor het laatste projectjaar 2010-2011 vlotter dan 

voor het eerste projectjaar 2008-2009, en is ze voor dat laatste jaar wellicht ook een stuk 

betrouwbaarder. Verder kan de matrix nog verfijnd en vervolledigd worden met een aantal 

parameters die tot op heden niet of onvoldoende gekarakteriseerd werden. In die optiek kunnen 

we enkel suggereren dat het systematisch bijhouden van informatie voor dergelijke matrix of 

logboek van bij de aanvang efficiënter zou zijn en tot een vollediger resultaat zou leiden dan de 

reconstructie achteraf zoals die hier plaatsvond. De hier beschreven matrix en het 

overzichtsdocument proefpercelen (Reubens et al. 2012) kunnen als complementair beschouwd 

worden, bieden mogelijkheden voor ruimere gegevensinterpretatie en garanderen 

beschikbaarheid van informatie betreffende de behandelingen op de percelen voor toekomstige 

(onderzoeks)initiatieven. Dat betekent ook dat de gegevensverwerking in dit rapport geen 

eindpunt hoeft te betekenen. 

2. De bewerkingsmatrix die zo ontstaan is, biedt de vrijheid om zonder voorafgaande uitsluiting bij 

verdere gegevensverwerking het relatief belang van elk van de gekarakteriseerde parameters te 

achterhalen, al naargelang het te evalueren eindresultaat of gewas. Zo kan bv. verwacht worden 

dat verkruimeling van het zaaibed relatief belangrijker is in de context van onkruiddruk, en dat 

bewerkingsdiepte, versmering en/of het openbreken van de bouwvoor parameters zijn die een 

potentieel grotere impact hebben op bodemverdichting. Op die manier kunnen in de volgende 

stappen als het ware de meest bepalende parameters gedestilleerd worden uit het geheel, en 

kunnen daarbij ook individuele parameters geclusterd worden tot nieuwe parameters (bv. 

combinatie bewerkingstype en –diepte). Dat laatste kan interessant zijn om finaal tot een 

vereenvoudigde classificatie te komen waarbij behandelingen worden ingedeeld in betekenisvolle 

bewerkingstypes. Meer over die aanpak in de volgende paragrafen C.2.2 en C.2.3. 

 

C.2.1.2. Hoe verschillende meetresultaten te integreren? 
Voor de integratie van meetresultaten over percelen heen werden de beschikbare ruwe data van de 

diverse proeven gebundeld in een overkoepelende databank. Echter, niet alleen een uniforme 

beschrijving van uitgevoerde bodembewerkingen op de percelen, maar ook een uniforme aanpak van 

metingen en eenduidige weergave van meetresultaten zijn van groot belang om dergelijke 

integratieoefening naar behoren te kunnen uitvoeren. Dit enerzijds om meetresultaten van eenzelfde 

variabele (bv. onkruiddruk) over verschillende proeven heen te kunnen vergelijken of te integreren in 

één dataset, en anderzijds om verbanden tussen verschillende meetvariabelen op eenzelfde perceel 

in kaart te kunnen brengen (bv. verband tussen opbrengst en verdichting). 

Ook dat is geen evidentie. Potentiële knelpunten zijn onder meer: 

- Het gebruik van verschillende meeteenheden voor eenzelfde variabele, of het hanteren van 

kwalitatieve (bv. visuele beoordeling) methoden die niet eenduidig te vergelijken zijn; 
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- Het uitvoeren van metingen op verschillende tijdstippen (in de tijd en/of ten opzichte van bepaalde 

teelttechnische maatregelen), op verschillende diepte, volgens verschillende methodes en/of met 

verschillende meettoestellen; 

- De heterogeniteit binnen behandelingen; 

- Daarmee samenhangend: het uitvoeren van onvoldoende herhalingen. 

Goede afspraken rond een uniforme meetprocedure zijn daarom van groot belang. 

Dat dit in de praktijk echter niet vanzelfsprekend is, blijkt ook uit de metingen die plaatsvonden op de 

percelen opgevolgd binnen BodemBreed. Vaak bepalen externe factoren zoals 

weersomstandigheden, bodem- en gewastoestand, beschikbaarheid van meetapparatuur, 

projectbudgettering en/of ervaring van de staalnemers met een bepaald meetprotocol of toestel in 

belangrijke mate de methode en het tijdstip van de uitgevoerde metingen. Met het oog op een correcte 

interpretatie van de resulterende metingen is het belangrijk hiermee rekening te houden. 

 

C.2.2. Verkennende analyses: aanpak en rationale 
Volgend op de invulling van de bewerkingsmatrix werden een aantal verkennende analyses 

uitgevoerd in een poging om uit de veelheid aan informatie de globaal meest bepalende parameters te 

destilleren. Hierbij werd aan de hand van een Principale Componenten Analyse, een correlatieanalyse 

en het opstellen van een aantal grafieken gepoogd om de data voor zich te laten spreken. Let wel: dit 

alles beperkt zich tot een eerste, ruwe verkenning. De beschikbare informatie in de bewerkingsmatrix, 

vaak voorgesteld aan de hand van ordinale of nominale variabelen, is doorgaans nauwelijks geschikt 

voor meer diepgaande statistiek. 

 

C.2.2.1. Een aantal opmerkelijke “weetjes” uit de bewerkingsmatrix 
- In de ontwikkelde matrix worden de bewerkingen op een totaal van 251 behandelingen 

beschreven, verspreid over 40 percelen en drie teeltjaren. 

- Hoofdteelten waaronder de proeven plaatsvonden, zijn (in afnemende volgorde van het aantal 

beschouwde behandelingen): kuilmaïs, aardappelen, suikerbiet, wintergranen, korrelmaïs, zaaiui, 

cichorei en zomergranen. 

- De toegepaste groenbedekker was op enkele uitzonderingen na bijna steeds gele mosterd. 

- Op de meeste percelen beperkt de voorgeschiedenis van niet-kerende grondbewerking zich tot 

één of hooguit enkele jaren, met uitzondering van de langetermijnpercelen ‘Nieuwe Stal’ (sinds 

2002), ‘Hangar’ (sinds 1999), ‘Lange Weide’ (sinds 1999)  en ‘Kortrijkdorp’ (sinds 1999) in 

Vlaams-Brabant, het perceel ‘Heppen’ (sinds 2007) en ‘Proefboerderij perceel 5’ te Wijnandsrade 

(sinds 1989). 

- Het aantal keer dat een bodem door bewerking beroerd werd gedurende één teeltseizoen (hetzij 

door afzonderlijke passages, hetzij meerdere keren door combinaties in één werkgang) lag vaak 

verrassend hoog, en liep op tot meer dan tien keer (bij aardappelen). 

- De maximale bewerkingsdiepte gedurende één teeltseizoen lag regelmatig hoger dan de 

aangegeven behandeling deed vermoeden, en werd daarbij soms bepaald door een andere dan 

de in de proef vooropgestelde onderscheidende bewerking. 

- De intensiteit op vlak van menging en verkruimeling, zeker voor de toplaag, wordt doorgaans sterk 

beïnvloed door de zaai- of pootbedbereidingen. Voor de aanleg van een zaaibed werd steeds een 

(verkruimel- of aandruk-)rol gebruikt, zowel in het najaar voor wintergraan of een groenbedekker 

als in het voorjaar voor andere teelten. 

- In deze matrix wordt bevestigd dat eenzelfde toestel niet steeds tot hetzelfde (bodem)resultaat 

leidt. Zo kan bv. de graad van mengen en verkruimelen variëren naargelang de vochttoestand van 

de bodem, de bodemtextuur en de diepte waarop het toestel wordt ingezet. 

- De periode (najaar, winter of voorjaar) waarin een hoofdbewerking werd uitgevoerd is sterk 

variabel, naargelang onder meer de teeltrotatie waarin ze plaatsvond, de bodemcondities en de 

beschouwde proefopzet. 

- Ploegen met ondergronders blijkt, op twee lange-termijn percelen in Vlaams-Brabant na, een 

techniek te zijn die uitsluitend in Nederlands Zuid-Limburg toegepast wordt. 



 

 
 

 

C.2.2.2. Principale Componenten An
In wat voorafging werd reeds geduid op het groot aantal 

resultaat van een bodembewerking

heen nagenoeg oneindig veel 

mogelijkheden biedt om een zeker overzicht te creëren binnen deze grote complexiteit, is de 

Principale Componenten Analyse (PCA). Zonder op de details van deze techniek in te gaan, bestaat 

ze erin om de beschrijving van een grote hoeveelheid variatie te reduceren tot een aantal 

hoofdcomponenten die op grafische wijze voorgesteld kunnen worden in een zogenaamde biplot. 

ons geval wordt die grote variatie uitgemaakt door de vele parameters die a

(hier ruim te interpreteren: bodembewerking maar ook een aantal andere teelttechnische maatregelen 

en bewerkingsomstandigheden 

positie van en afstand tussen de 

behandelingen verspreid over 40 percelen en 

behandelingen een verschillende 

hoe groter het verschil tussen de twee 

die dicht bijeen liggen een groep of cluster met een groot aantal gemeenschappelijke kenmerken. Het 

kan in die optiek interessant zijn om te kijken welke 

resultaten van dergelijke analyse kan verder achterhaald worden welke van de parameters waarvan 

vertrokken werd de positie van de punten sterkst beïnvloed hebben.

gebruikt als startpunt voor nieuwe hypotheses en kan op die manier aanbevelingen opleveren voor 

nieuw onderzoek. 

In een verkennende analyse werden de resultaten van 30 van dergelijke parameters voor alle 

behandelingen samengebracht. Dit resulteerde in het beeld zoals weergegeven 

 

Figuur 16. Biplot van de Principale Componenten Analyse uitgevoerd op 30 parameters en 251 

perceelsobjecten. 
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Principale Componenten Analyse: orde uit wanorde? 
In wat voorafging werd reeds geduid op het groot aantal parameters die elk op zich

bodembewerking mee kunnen verklaren, en waarvan bij een evaluatie over proeven 

heen nagenoeg oneindig veel combinatiemogelijkheden bestaan. Een statistische techniek die 

mogelijkheden biedt om een zeker overzicht te creëren binnen deze grote complexiteit, is de 

Principale Componenten Analyse (PCA). Zonder op de details van deze techniek in te gaan, bestaat 

rin om de beschrijving van een grote hoeveelheid variatie te reduceren tot een aantal 

hoofdcomponenten die op grafische wijze voorgesteld kunnen worden in een zogenaamde biplot. 

ons geval wordt die grote variatie uitgemaakt door de vele parameters die allen samen de ‘bewerking’ 

(hier ruim te interpreteren: bodembewerking maar ook een aantal andere teelttechnische maatregelen 

en bewerkingsomstandigheden beschreven in de bewerkingsmatrix) op een proefveld bepalen. 

de weergegeven punten in zo’n biplot (in ons geval zijn dit de 251 

40 percelen en drie teeltjaren) vertellen iets over de mate waarin d

een verschillende ‘bewerking’ hebben gehad: hoe verder twee punten uiteen

oe groter het verschil tussen de twee behandelingen die ze voorstellen. Andersom vormen punten 

die dicht bijeen liggen een groep of cluster met een groot aantal gemeenschappelijke kenmerken. Het 

kan in die optiek interessant zijn om te kijken welke punten samen zo’n cluster vormen. Uit de 

resultaten van dergelijke analyse kan verder achterhaald worden welke van de parameters waarvan 

vertrokken werd de positie van de punten sterkst beïnvloed hebben. Dergelijke analyse wordt vaak 

ieuwe hypotheses en kan op die manier aanbevelingen opleveren voor 

In een verkennende analyse werden de resultaten van 30 van dergelijke parameters voor alle 

samengebracht. Dit resulteerde in het beeld zoals weergegeven in 

Biplot van de Principale Componenten Analyse uitgevoerd op 30 parameters en 251 
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elk op zich het uiteindelijke 

, en waarvan bij een evaluatie over proeven 

Een statistische techniek die 

mogelijkheden biedt om een zeker overzicht te creëren binnen deze grote complexiteit, is de 

Principale Componenten Analyse (PCA). Zonder op de details van deze techniek in te gaan, bestaat 

rin om de beschrijving van een grote hoeveelheid variatie te reduceren tot een aantal 

hoofdcomponenten die op grafische wijze voorgesteld kunnen worden in een zogenaamde biplot. In 

llen samen de ‘bewerking’ 

(hier ruim te interpreteren: bodembewerking maar ook een aantal andere teelttechnische maatregelen 

beschreven in de bewerkingsmatrix) op een proefveld bepalen. De 

in ons geval zijn dit de 251 

iets over de mate waarin deze 

: hoe verder twee punten uiteen liggen, 

die ze voorstellen. Andersom vormen punten 

die dicht bijeen liggen een groep of cluster met een groot aantal gemeenschappelijke kenmerken. Het 

samen zo’n cluster vormen. Uit de 

resultaten van dergelijke analyse kan verder achterhaald worden welke van de parameters waarvan 

Dergelijke analyse wordt vaak 

ieuwe hypotheses en kan op die manier aanbevelingen opleveren voor 

In een verkennende analyse werden de resultaten van 30 van dergelijke parameters voor alle 

in Figuur 16.  

Biplot van de Principale Componenten Analyse uitgevoerd op 30 parameters en 251 
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De eerste twee assen verklaren samen (slechts) 49 % van de variatie tussen de 251 behandelingen 

(27 % door as 1 en 22 % door as 2). Hoewel hier en daar de afbakening van groepjes van 

behandelingen (clusters) voor discussie vatbaar is (zie bv. stippellijn rond cluster F, of de grens tussen 

clusters G en H), kunnen hier een achttal vrij duidelijke clusters onderscheiden worden. Zonder deze 

in detail te bespreken, worden volgende trends waargenomen: 

- Cluster A omvat behandelingen van het perceel ‘Heppen’ waar directzaai plaatsvond (alle 

directzaai-behandelingen uit 2009 en twee ervan uit 2010); 

- Cluster B omvat behandelingen van het perceel ‘Heppen’ waar ondiepe en diepe NKG plaatsvond 

(alle behandelingen uit 2009 en één ervan uit 2010); 

- Cluster C omvat het merendeel van de behandelingen ploegen +grasgroenbedekker van het 

perceel ‘Heppen’ (2009, 2010, 2011) en de NKG-behandelingen van het langetermijnperceel 

‘Lange Weide’; 

- Cluster D omvat onder meer de geploegde behandelingen van ‘Lange Weide’, alle behandelingen 

van ‘Kortrijkdorp’ en ‘Frijns’ (2010, 2011), alsook de geploegde behandelingen uit ‘Heppen’ zonder 

grasgroenbedekker (2009, 2010); 

- Cluster E omvat onder meer de aardappelpercelen ‘Géron’, ‘Huls’ en ‘Lacroix’ (allen 2011), alsook 

de behandelingen van het maïsperceel ‘Schnackers 2011’; 

- Cluster F (onduidelijke afbakening) omvat de behandelingen van ‘Nieuwe Stal’ 2011 (zowel 

ploegen als NKG) en de NKG-behandelingen van het perceel ‘Heek’ in 2009; 

- Cluster G omvat behandelingen van ‘Proefboerderij perceel 5’ (2011), ‘Hangar’ (2010), ‘Nieuwe 

Stal’ (2010), ‘Betho’-4, -5 en -6 (2011) alsook alle NKG-behandelingen van het perceel ‘Kasterlee’; 

- Cluster H vormt de grootste verzameling, met onder meer de ploegbehandelingen van het perceel 

‘Kasterlee’, het merendeel van de behandelingen van Betho-1, -2 en -3 en een groot deel van 

praktijkpercelen in Zuid-Limburg. 

 

Deze visuele voorstelling demonstreert alvast dat niet enkel de vooropgestelde behandeling van elke 

proef maar een ruimere set van parameters uiteindelijk leidden tot verschillen. Daarin vallen een 

aantal trends te ontdekken. Hoewel niet steeds op alle punten in deze grafiek toepasbaar, blijkt 

grofweg het volgende: 

- Naarmate in de grafiek meer naar rechts verschoven wordt, neemt de intensiteit (aanwezigheid, 

diepte, menging, verkruimeling) van de zaai- of pootbedbereiding in het voorjaar toe, alsook de 

diepte van de bodembewerking in het voorjaar. 

- Naarmate in de grafiek meer naar links verschoven wordt, neemt de intensiteit (aanwezigheid, 

diepte, menging) van de zaaibedbereiding in het najaar toe, en blijken de behandelingen een 

langere NKG-voorgeschiedenis te hebben. 

- Ook wanneer in de grafiek meer naar boven verschoven wordt, blijkt de intensiteit (diepte, 

verkruimeling) van de zaaibedbereiding in het najaar toe te nemen, evenals de intensiteit van de 

bodembewerking in het najaar (diepte, type). 

- Daar waar de hoofdbewerkingen bovenaan de grafiek globaal gezien eerder in het najaar 

plaatsvinden, vinden deze eerder plaats in het voorjaar naarmate meer naar beneden verschoven 

wordt. 

 

Uit deze verkennende interpretatie kan meegenomen worden dat een belangrijk aandeel van de 

variatie tussen behandelingen bepaald werd door onder meer de intensiteit en diepte van de zaai- of 

pootbedbereidingen, het type en de diepte van de andere bodembewerkingen, en de NKG-

voorgeschiedenis. 

Merk tot slot op dat dergelijke PCA ook op andere manieren kon ingevuld worden. Het was ons 

bovendien eerder om een aantal grotere trends te doen en lag niet in onze ambitie om een 

wetenschappelijk sluitend resultaat te presenteren: 

- De hier voorgestelde analyse vertelt enkel iets over de mate waarin de objecten verschillen op 

vlak van bodembewerking en bewerkingsomstandigheden, en niet over eventuele verschillen op 

vlak van meetresultaten (zoals gewasopbrengst, onkruiddruk, bodemverdichting, etc.). Het ware 
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interessant geweest deze oefening ook op basis van die meetresultaten uit te voeren, maar 

daarvoor ontbreekt het aan voldoende gegevens voor alle behandelingen; 

- Door de gegevens van alle behandelingen samen op te nemen in deze analyse, wordt in principe 

eenzelfde betrouwbaarheid aan al deze gegevens toegekend. In realiteit ligt die betrouwbaarheid 

niet voor alle percelen en teeltjaren even hoog; 

- Op dezelfde manier is het niet ideaal om de resultaten van verschillende jaren in één en dezelfde 

analyse te steken. 

 

C.2.2.3. Correlaties tussen gewasopbrengst en bodembewerkingsparameters 
In de voorgaande stap werd enkel de inwendige variatie op vlak van bodembewerking en 

bewerkingsomstandigheden beschouwd. Een volgende stap in deze verkennende analyse bestond 

eruit om te evalueren in welke mate die vele bodembewerkingsparameters ook effectief een verschil 

kunnen betekenen op vlak van een beoogd eindresultaat. Dit opnieuw met het oog op het selecteren 

van de meest invloedrijke parameters. Hiervoor werd exemplarisch ‘gewasopbrengst’ geselecteerd, 

omwille van de hoge relevantie en het feit dat opbrengstgegevens van nagenoeg elke behandeling 

beschikbaar zijn. 

 

Om verschillen op vlak van gewasopbrengst en samenhang tussen bodembewerkingsparameters 

enerzijds en gewasopbrengst anderzijds in kaart te brengen, zouden bv. variantie-analyse (anova) en 

regressieanalyse nuttig kunnen zijn. Echter, de beschikbare informatie over de 

bodembewerkingsparameters (bovendien vaak ordinale of nominale variabelen) bleek doorgaans 

weinig geschikt voor dergelijke statistische analyses. Correlatieanalyses (Spearman’s rank) boden wel 

mogelijkheden om een aantal verbanden aan te tonen. Daarnaast worden hier ook louter ter illustratie 

een aantal visueel waarneembare trends voorgesteld. 

De correlatieanalyses werden uitgevoerd per gewastype, en dit enerzijds met absolute en anderzijds 

met relatieve gewasopbrengst. In het laatste geval werd per perceel de opbrengst van het gewas 

geteeld onder ploegloze systemen relatief uitgedrukt ten opzicht van de gewasopbrengst bij ploegen 

of stoppelploegen. De resultaten van beide benaderingen zijn verschillend en ook anders te 

interpreteren: daar waar bij het gebruik van absolute opbrengst de variaties tussen percelen (op vlak 

van omstandigheden maar ook verschillen in bodembewerking) sterker in rekening gebracht worden, 

biedt het hanteren van relatieve gewasopbrengst de mogelijkheid om de invloed van verschillen in 

omgevingsvariabelen (bv. ligging of bodemtextuur van het perceel) uit te sluiten en dus sterker te 

focussen op de bodembewerking zelf (zie ook aanpak onder C.10). Zonder volledig te willen zijn, zijn 

dit enkele van de statistisch significante resultaten uit deze analyses: 

- De absolute gewasopbrengst van aardappelen is sterk positief (p< 0,01) gecorreleerd met de 

diepte van de bodembewerkingen, zowel in het najaar als het voorjaar voorafgaand aan het poten. 

De relatieve gewasopbrengst is dan weer sterk negatief (p< 0,01) gecorreleerd met de intensiteit 

van de pootbedbereiding; 

- De absolute gewasopbrengst van wintergraan is sterk positief (p< 0,01) gecorreleerd met de 

diepte en graad van verkruimeling bij de zaaibedbereiding, en negatief (p< 0,05) gecorreleerd met 

het aantal jaar dat NKG reeds toegepast wordt. Er werden geen significante correlaties 

vastgesteld met de relatieve gewasopbrengst; 

- De absolute gewasopbrengst van korrelmaïs is sterk positief (p< 0,01) gecorreleerd met type, 

diepte, menging en verkruimeling van de zaaibedbereiding voor de voorafgaande groenbedekker 

in het najaar, en de verkruimeling bij de zaaibedbereiding voor de maïs in het voorjaar. De 

relatieve gewasopbrengst is dan weer sterk positief (p< 0,01) gecorreleerd met de diepte van de 

bodembewerking tijdens de winter en de graad van menging bij de hoofdbewerking; 

Merk op dat een correlatie niet noodzakelijk een oorzakelijk verband inhoudt. Een voorbeeld: de 

positieve correlaties tussen de zaaibedbereiding voor de groenbedekker in het najaar en 

maïsopbrengst impliceren niet noodzakelijk dat de gewasopbrengst net door die zaaibedbereiding 

hoger lag, maar wellicht eerder dat er een andere factor geweest is die de gewasopbrengst heeft 

beïnvloed (bv. ligging of bodemtextuur van het perceel) en waaraan toevallig ook een andere 
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zaaibedbereiding in het najaar gekoppeld is (bv. met een ander werktuig of helemaal geen 

zaaibedbereiding wegens geen groenbedekker). Dat verklaart wellicht ook waarom diezelfde 

correlaties niet tot uiting kwamen voor de relatieve korrelmaïsopbrengst. Voor een goede interpretatie 

is het daarom belangrijk om alle karakteristieken van de individuele percelen en behandelingen in 

meer detail te beschouwen. Net als voor de PCA was het ons eerder te doen om een aantal grotere 

trends en invloedrijke parameters in beeld te krijgen dan wel om het correct en volledig in beeld 

brengen van alle correlaties. 

 

Figuur 17. Een aantal visuele trends. Boven voor aardappelteelt, linksonder voor wintergraanteelt en rechtsonder 

voor kuilmaïsteelt. Hoewel de grafieken sprekend zijn, geeft de steeds lage R² aan dat de variabiliteit erg 

groot is en deze trends dus niet statistisch sterk te maken zijn. Het laatste voorbeeld (kuilmaïs) werd 

gekozen om aan te tonen dat niet voor elk gewas dezelfde trends zijn terug te vinden. 

  
 

    
 

Desalniettemin zijn uit deze correlaties en de visuele trends voorgesteld in Figuur 17 een aantal 

globale trends waar te nemen: 

- Bewerkingsdiepte treedt zeer regelmatig op de voorgrond als zijnde één van de meest cruciale 

factoren; 

- Opnieuw blijkt ook intensiteit van zaaibedbereiding in voor- en najaar in zekere zin een rol te 

spelen. Naargelang het gewas lijkt de bepalende rol van die zaaibedbereiding vaak schijnbaar 

sterker dan de (hoofd)grondbewerking zelf; 

- De gevonden verbanden zijn sterk gewasafhankelijk; voor verschillende gewassen kunnen deze 

zelfs een tegenovergestelde trend weergeven. 

 

C.2.2.4. Samengevat 
Uit deze verkennende analyse kunnen volgende trends meegenomen worden: 

- Een belangrijk aandeel van de variatie tussen behandelingen blijkt bepaald te worden door de 

intensiteit (bv. sterkte van menging of verkruimeling) en diepte van de zaai- of pootbedbereidingen 

en het type en de diepte van de bodembewerkingen. Ook de periode waarin een bewerking wordt 

uitgevoerd en de NKG-voorgeschiedenis blijken relevant te zijn. 

- Ook wanneer gezocht wordt naar verbanden tussen bodembewerkingsparameters en 

gewasopbrengst, treedt bewerkingsdiepte zeer regelmatig op de voorgrond als zijnde (één van) 

de meest cruciale factor(en); 
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- Daarnaast blijkt ook intensiteit van zaaibedbereiding in voor- en najaar in zekere zin een rol te 

spelen. Naargelang het gewas lijkt de bepalende rol van die zaaibedbereiding vaak schijnbaar 

sterker dan de (hoofd)bodembewerking zelf; 

- Elke parameter kan een verschillend relatief belang hebben naargelang de context, het te 

evalueren eindresultaat en/of het beschouwde gewas. Zo is duidelijk dat de gevonden verbanden 

sterk gewasafhankelijk zijn; voor verschillende gewassen kunnen deze zelfs een 

tegenovergestelde trend weergeven. Dit pleit opnieuw voor een evaluatie van 

bodembewerkingseffecten per gewastype.  

 

Op basis van deze waarnemingen wordt voorgesteld om in de classificatie van 

bodembewerkingstypes (zie C.2.3.) en evaluatie van bodembewerkingseffecten (C.3. en verder) naast 

de gebruikelijke typering (kerend versus niet-kerend) in de mate van het mogelijke steeds 

bewerkingsdiepte en eventueel ook -intensiteit mee te nemen. Evaluatie gebeurt bij voorkeur per 

gewastype. 

 

Merk tot slot echter op dat deze trends met de nodige omzichtigheid benaderd dienen te worden: het 

verkregen beeld kan er potentieel anders uitzien naarmate de bewerkingsmatrix verder vervolledigd 

zou worden met een aantal parameters die tot op heden niet of in mindere mate gekarakteriseerd 

werden. Denk daarbij bv. aan meer gedetailleerde informatie over het brekend effect van een 

bewerking, de graad van onderwerken van gewasresten, info over de gebruikte banden (type, druk, 

breedte, etc.) of het effect van (vaak zware) oogstmachines. Verder is een eenduidige indeling in 

welafgebakende klassen (bv. voor ‘intensiteit’ van menging of verkruimeling) een belangrijk 

aandachtspunt. 

 

C.2.3. Een betekenisvolle indeling in bodembewerkingstypes? 
Zoals hiervoor reeds aangehaald werd zijn steeds meer werktuigen in omloop als ‘kandidaat’ voor 

NKG, circuleren voor deze werktuigen heel wat verschillende benamingen, werd tot op heden te 

weinig aandacht besteed aan de verschillen tussen dergelijke machines, en wordt NKG bovendien 

vaak gecombineerd met andere maatregelen. Het gevolg is gekend: NKG is een containerbegrip 

geworden (waarmee we bedoelen dat de interpretatiebreedte zeer ruim is) en de verschillen met 

ploegen zijn zeer moeilijk op een wetenschappelijk onderbouwde manier aan te tonen, met 

tegenstrijdige proefresultaten tot gevolg. 

Onder paragraaf C.2.1. werd reeds een aanzet gegeven hoe met die complexiteit omgegaan kan 

worden, hetgeen in eerste instantie tot een gedetailleerd logboek (bewerkingsmatrix) van 

bodembewerkingsparameters leidde (zie ook digitale Bijlage 4). Een eerste verkenning van de 

variabiliteit binnen die matrix (C.2.2.) bracht – zij het vrij rudimentair - het relatief belang van een 

aantal van de parameters in die bewerkingsmatrix aan het licht. Duidelijk is in elk geval dat naargelang 

het beschouwde gewas of de te evalueren afhankelijke variabele (gewasopbrengst, bodemverdichting, 

ziekte- of onkruiddruk, bodemleven, etc.) andere parameters een grotere of kleinere rol kunnen 

spelen. Zodoende kan het vraagstuk ‘hoe tot een werkbare en betekenisvolle indeling in types (niet-

kerende) bodembewerking te komen’ gerepliceerd worden met de bedenking dat geen enkel concreet 

voorstel universeel toepasbaar zou zijn. Naargelang de specifieke situatie zullen er steeds 

tekortkomingen aan te merken zijn om de nodige nuances te leggen. Desalniettemin is het mogelijk 

een aantal nuttige richtlijnen mee te geven die als basis kunnen dienen om de projectresultaten mee 

af te toetsen, en vooral om toekomstige proefopzetten uit te werken. In wat volgt geven we dergelijke 

oplijsting mee. Als vertrekbasis hanteren we hier suggesties uit ander onderzoek, expertkennis uit 

overleg met projectpartners, landbouwers, onderzoekers en adviseurs, alsook resultaten uit de 

verkennende gegevensverwerking beschreven in paragraaf C.2.2. 

 

C.2.3.1. Suggesties uit ander onderzoek 
Met het vraagstuk hoe tot een werkbare indeling in types (niet-kerende) grondbewerking te komen, 

trappen we eigenlijk een open deur in: hoewel hier in de praktijk nog onvoldoende rekening mee 
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gehouden wordt, zijn we niet de eersten die op deze uitdaging botsen. Het kan dan ook nuttig zijn om 

te vertrekken van een aantal suggesties uit voorgaand onderzoek. 

 

Zo werd bv. een interessant voorstel geformuleerd in een zeer recente studie rond bodemverdichting 

(Elsen et al. 2011). In deze studie wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van 

NKG op basis van bewerkingsdiepte: 

- Met oppervlakkige bodembewerking wordt een diepte van 0-7 cm bedoeld; 

- Ondiepe bodembewerking gaat maximaal tot 12 à 15 cm onder de grondslag; 

- Met diepe bodembewerking wordt bedoeld de bouwvoor bewerken tot 15 à 20 cm; 

- Wordt er gewerkt op bouwvoor diepte zal er eerder sprake zijn van woelen of decompacteren. De 

bodem wordt dan aangepakt op een werkdiepte tot circa 30 à 35 cm; 

- Wanneer het de bedoeling is om nog dieper te gaan werken, pakt men de ondergrond aan. De 

ondergrond opentrekken op 35 à 60 cm wordt als diepwoelen beschouwd. 

 

Voornaamste bedenking hierbij is dat een indeling zuiver op basis van diepte in vele gevallen wellicht 

niet volstaat om de impact op de bodem (bv. menging, verkruimeling) correct weer te geven. 

 

Een ander waardevol voorstel werd in het recent verleden uitgewerkt door Roisin (Centre Wallon de 

Recherches agronomiques). Daarbij worden zes grote bewerkingstypes onderscheiden, waarbij naast 

bewerkingsdiepte ook rekening gehouden wordt met het aantal passages, de mengingsgraad en de 

mate van keren van de bodem (Figuur 18). 

 

Figuur 18. Indeling technieken NKG volgens C. Roisin (www.prosensols.eu) 

 
 

Hoewel hiermee verdere nuancering mogelijk gemaakt wordt, roept ook deze indeling een aantal 

vragen op: 

- Wat met de bewerkingsdiepte tussen 7 en 10 cm, of tussen 18 en 25 cm? Waarop zijn de keuzes 

voor de huidige diepteklasses gebaseerd? 

- Wat met bewerkingen dieper dan 35 cm (diepwoelen)? 

- Is spitten niet vaak een deels kerende bewerking? 

- Het aantal passages voor inzaai bij spitten lijkt hoog ingeschat, aangezien de bodem hier in de 

praktijk vaak in één werkgang zaaiklaar ligt? 

- Hoe het aantal passages vóór inzaai te interpreteren? Wat met combinaties in één werkgang? 

- Wat met andere bewerkingen dan hoofdbewerking? 

- Hoe een objectieve beschrijving van de toestand van de bodem bij bewerking inbouwen? 

 

Type Werkingsdiepte (cm) Aantal passages voor inzaai Effect op de bodem

Onderwerkend (weinig menging)

Kerend

Diepe menging

Niet kerend

Noch onderwerkend noch mengend

Niet kerend

Oppervlakkige inmenging

Niet kerend

Zeer oppervlakkige inmenging

Niet kerend

Directzaai

Ploegen

Spitten

Decompacteren

Gereduceerde bodembewerking

Minimale bodembewerking

28-30 3 of 2

28-30 3 of 2

25-35 3, 2 of 1

10-18 2 of 1

5-7 1

- 1 Geen enkele bodembewerking
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C.2.3.2. Denkpistes en richtlijnen uit BodemBreed 
In wat volgt lijsten we een aantal denkpistes en suggesties op, die van pas kunnen komen bij het 

uitwerken van een zinvolle classificatie van bodembewerkingstypes. Dit gebaseerd op de resultaten 

uit de verkennende gegevensverwerking alsook op expertkennis zoals tot uiting gekomen tijdens 

overleg met projectpartners, landbouwers, onderzoekers en adviseurs. Er werd bewust voor gekozen 

om geen afgebakende classificatie voor te stellen: deze oefening tot indeling kan vanuit zeer 

verschillende hoeken bekeken worden en wellicht is geen enkel alternatief voorstel universeel 

toepasbaar. Naargelang de specifieke situatie zullen er steeds tekortkomingen aan te merken zijn om 

de nodige nuances te leggen. De voorgestelde suggesties zijn dan ook eerder bedoeld om een 

richting te geven dan wel te beschouwen als ‘te nemen of te laten’. 

 

Het relatief belang van een aantal bodembewerkingsparameters: 

- We vertrekken van de aanname dat bovenal een kerende bewerking fundamenteel verschillend is 

van een niet-kerende bewerking. Desalniettemin bestaat binnen beide types heel wat diversiteit 

en kunnen de effecten die ze teweegbrengen erg uiteenlopend zijn. Het is daarom evenzeer ons 

uitgangspunt dat deze eenvoudige opdeling ontoereikend is – andere factoren dienen 

meegenomen te worden. 

- Bewerkingsdiepte treedt doorgaans op de voorgrond als zijnde (één van) de meest cruciale 

factor(en). Er wordt daarom voorgesteld om steeds diepte mee te nemen in de typering. Deze 

parameter kan verder verfijnd worden door een onderscheid te maken op vlak van diepte tot 

dewelke er een brekend effect is, diepte tot dewelke er een mengend effect is, etc. Zie ook 

volgende aandachtspunten. 

- Aangezien de effecten van een bepaald type werktuig tot sterk verschillende resultaten kunnen 

leiden (naargelang het bodemtype, vochttoestand, rijsnelheid, afstelling, etc.) lijkt het nuttiger om 

een aantal aspecten gerelateerd aan de ‘impact op de bodemfysische toestand’ na bewerking 

op te nemen in de classificatie (denk daarbij aan graad van keren, breken, mengen, verkruimelen, 

etc.) dan specificaties betreffende het werktuig zelf of de afstelling ervan (denk daarbij aan aantal 

en type beitels of schijven, gebruikte hulpstukken, etc.). De bodemfysische toestand zal het effect 

van die laatsten sowieso reflecteren. Deze benadering heeft bovendien het voordeel dat ze een 

uitweg biedt voor de vaak moeilijk te beschrijven situaties waarbij een combinatie van werktuigen 

in één werkgang wordt ingezet, of verschillende werkgangen elkaar opvolgen. 

- Merk wel: dit neemt niet weg dat bepaalde werktuigspecificaties (met name aantal en type beitels 

bv.) zeer bepalend zullen zijn voor het resultaat. Het is echter in eerste instantie belangrijk om te 

begrijpen welke bodemtoestand na bewerking tot welk eindresultaat (op vlak van opbrengst, 

verdichting, erosie, onkruiddruk, etc.) zal leiden. Eenmaal op dat vlak wetenschappelijk 

onderbouwde en eenduidige conclusies genomen kunnen worden, is de volgende vraag hoe (met 

welk werktuig en op welke manier) de landbouwer de beoogde bodemtoestand kan nastreven. De 

expertise van adviseurs en de individuele praktijkervaring op de eigen percelen zijn daarbij zeer 

belangrijk. 

- Niet alleen graad (intensiteit) van mengen of breken is relevant, ook de diepte tot dewelke een 

bepaald effect zich manifesteert. Zo wordt vaak aangeraden om een bewerking uit te voeren die 

diep losbreekt maar slechts oppervlakkig mengt. 

- Belangrijk is dat die bodemfysische toestand niet louter door de hoofdbodembewerking bepaald 

wordt, maar dat ook (de intensiteit van) de zaai- of pootbedbereiding een belangrijke rol vervult. 

Dit met name voor wat betreft de toestand van de bodemtoplaag. Hoewel tot dusver onvoldoende 

in kaart gebracht in de bewerkingsmatrix, wordt een gelijkaardig grote impact verwacht van (vaak 

zware) oogstmachines. 

- Met andere woorden: zoals hiervoor reeds werd opgemerkt, beperkt een betekenisvol 

classificatiesysteem zich niet tot één (hoofd)bodembewerking, maar resulteert ze in een typering 

van het geheel van bewerkingen in een bepaalde tijdsspanne. Het is echter niet evident daarmee 

om te gaan. Enkele denkpistes: 
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o Men zou kunnen stellen dat de aandacht voor de teelt reeds start vlak vóór de oogst van de 

voorafgaande teelt (Muijtjens 2012). Alles wat op de bodem gebeurt vanaf dat moment tot en 

met de inzaai / het poten is potentieel van tel. 

o Met het oog op evaluatie van gewasopbrengst, kan een classificatie gestoeld op een goede 

en voldoende gedetailleerde beschrijving van de bodemtoestand bij inzaai/poten van deze 

hoofdteelt erg nuttig zijn. 

o Er kunnen een aantal parameters in rekening gebracht worden die als het ware het 

‘cumulatief effect’ van de afzonderlijke bewerkingen integreren: bv. beschrijving van 

maximale bewerkingsdiepte, een maat voor de globale intensiteit van bewerking over 

verschillende bewerkingen heen, etc. 

o Een afzonderlijke typering kan potentieel plaatsvinden voor de bewerkingen in het najaar 

(inclusief of vanaf de oogst van de voorteelt), de winter en het voorjaar. 

- Voor een evaluatie van de effecten van bodembewerking op variabelen zoals erosie, onkruiddruk, 

ziekte- en plaagdruk of bodemleven, vormt de bedekkingsgraad van het bodemoppervlak met 

gewasresten (uitgedrukt in %) een andere belangrijk factor. 

- Ook de voorgeschiedenis van bewerking (hoe lang wordt reeds een bepaalde bewerking 

toegepast) kan een doorslaggevende rol spelen. 

 

Enkele andere aandachtspunten: 

- Overweeg in welke mate het relevant kan zijn om voor de beoordeling van de resultaten de 

gegevens in groepen op te splitsen. Zo werd voorheen reeds gesuggereerd om 

bodembewerkingseffecten steeds te evalueren per gewastype. Verder lijkt ook een opsplitsing 

volgens bodemtype (en idealiter zelfs volgens vochttoestand van de bodem) erg nuttig, gezien de 

vaak grote verschillen naargelang bodemtype/bodemconditie in onder meer effecten van 

bewerking op de finale bodemtoestand. Dergelijke opsplitsing kan vrij rudimentair gebeuren (bv. 

onderscheid zand - leem) maar ook fijner ( onderscheid lichte zandleem, zware leem,etc.). 

- Voor een ordinale beschrijving van parameters (denk aan ‘graad van’ menging, verkruimeling, 

bodembedekking bv.) is een duidelijke grens en dus eenduidige indeling in welafgebakende 

klasses relevant. Eventueel kan men het resultaat vergelijken ten opzichte van een duidelijke  

referentietoestand (mogelijk op basis van foto’s). 

- Terminologie: kies bij de typering voor namen die niet tot onduidelijkheid kunnen leiden (bv. wat 

is verschil tussen oppervlakkig en ondiep). Misschien universeler toepasbaar is het gebruik van 

codes. Een virtueel voorbeeld: ‘nk-d1-b3-m2’ zou kunnen staan voor een bewerkingscombinatie 

die volledig niet-kerend is, ondiep wordt uitgevoerd, en met klasse ‘3’ op vlak van brekende 

werking en klasse ‘2’ op vlak van mengende werking. 

- Tot slot: in gans dit verhaal wordt gefocust op de (werktuigen voor) bodembewerking, inclusief 

zaai- en pootbedbereiding. Wat echter in vele proeven uit beeld blijft, is de zaaimachine (en dus 

het type zaaikouters) zelf. Toch valt niet te onderschatten hoe cruciaal het is voor een goede 

gewasopkomst om het zaaizaad (of pootgoed) op exact de juiste plaats in de bodem te krijgen, 

daarbij ook vermijdend dat de zaaikouters verstopt raken met gewasresten. Hoe meer 

geïnvesteerd wordt in dit stukje techniek, hoe minder problemen met een NKG-toepassing waarbij 

de gewasresten minder verkleind of ondergewerkt worden (Muijtjens 2012). 
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C.3. Bodembewerking en organische stofhuishouding 
 

“Neemt de hoeveelheid organische koolstof in de bodem toe onder NKG?” 
 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Reubens et al. 2010) 

De meeste studies wijzen erop dat NKG leidt tot een herverdeling van organische koolstof (OC) in het 

bodemprofiel. Het OC-gehalte (%) zou bij NKG hoger zijn in de toplaag (0-10 à 15 cm) en lager in de 

diepere lagen, terwijl bij ploegen het gewasresidu homogener wordt ingewerkt. Deze herverdeling is 

vanuit landbouwkundig oogpunt interessant omdat een hoger OC-gehalte in de toplaag positief is voor 

de vorming van aggregaten en het verslemping en erosie tegengaat. 

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Janssens et al. 2012) 

De herverdeling van koolstof in de bovenste 30 cm van het bodemprofiel kon slechts op één van de 

vier opgevolgde langetermijnpercelen worden aangetoond (Figuur 19), met name ‘Lange weide’. De 

metingen van sommige jaren wijzen er ook op dat het totaal gehalte aan koolstof in de bovenste 30 

cm van het bodemprofiel hoger ligt op dit perceel bij de niet-kerende bewerking. 

Op het perceel ‘Lange weide’ wordt jaar na jaar korrelmaïs geteeld, terwijl de andere percelen ook 

wortel- en knolgewassen in de teeltrotatie hebben (aardappelen en/of suikerbieten). De oogst van 

deze gewassen betekent een grote verstoring van het bodemprofiel. Ook in ander onderzoek wordt de 

aanwezigheid van rooigewassen in de teeltrotatie soms als oorzaak aangeduid waarom een verhoging 

van OC niet kan worden aangetoond. Toch werd in de literatuur een herverdeling van OC onder 

dergelijke rotaties wel vastgesteld (Reubens et al. 2010) (zie ook C11.2). In sommige jaren wordt er 

op ‘Lange weide’ tot dieper dan de 0-30 cm laag geploegd wat een grotere verdunning van de C in die 

laag, en dus lagere C-percentages, kan teweeg brengen. Dit zou een (gedeeltelijke) verklaring kunnen 

zijn voor de hogere C-waarden onder NKG. Zeker kunnen we hier echter niet van zijn aangezien de 

ploegdiepte niet voor elk jaar gekend is. Er wordt zeker niet in alle jaren zo diep geploegd. In 2004 en 

2005 was de gerapporteerde ploegdiepte bv. 25-27 cm (Verlinden et al. 2005).  

 

In tegenstelling tot wat voorop gesteld wordt in de literatuur, kon slechts op één van de vier 

onderzochte langetermijnpercelen een herverdeling van koolstof in de bouwvoor worden aangetoond 

onder NKG. Dit is een perceel met monocultuur korrelmaïs, terwijl in de andere percelen ook wortel- 

en knolgewassen in de teeltrotatie zijn opgenomen. Onderzoek op meerdere langetermijnpercelen is 

nodig om het gevonden onderscheid tussen monocultuur korrelmaïs en andere teeltrotaties te 

bevestigen.  

 

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

- De variatie zowel tussen herhalingen als tussen verschillende jaren blijkt groot. Op grote percelen 

en proefstroken kan de variatie aan C binnen een veld vrij groot zijn. Het kan aangewezen zijn om 

een aantal kleinere deelvlakken te selecteren en telkens in die kleinere deelvlakken te meten 

zodat een meer nauwkeurige tijdsreeks kan worden opgesteld. Ook in deze deelvlakken moeten 

de mengstalen voldoende groot zijn. 

- Andere factoren dan bodembewerking kunnen een rol spelen, zoals lokale verschillen in 

bodemkenmerken (o.a. textuur) en erosie- en sedimentatiepatronen. De Gryze et al. (2008) 

maakten een gedetailleerde ruimtelijke studie van het perceel ‘Lange weide’ en besloten dat de 

verdeling van C, totale N en fosfor in de bovenste 5 cm gerelateerd is aan ruimtelijke verschillen in 

textuur en topografie. Op percelen met variaties in textuur en topografie blijkt het aangewezen het 

effect van bodembewerking alleen te bestuderen in zones met gelijke kenmerken. 

- Totale koolstof is een parameter die slechts traag evolueert in de tijd. Om op korte termijn 

verschillen te kunnen detecteren zijn labiele koolstoffracties beter geschikt. Deze reageren sneller 

op veranderingen in bodembeheer dan totale koolstof (zie deel B.4.1). 
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- Om het effect op de totale C-voorraden in de bodem te kennen, moeten ook de lagen dieper dan 

de 0-30 cm laag bemonsterd worden, vooral indien de bodembewerkingen ook dieper dan die 

laag plaatsvinden, en moeten de schijnbare dichtheden van de bodem gekend zijn.  

 

Figuur 19. Verdeling van het percentage C in de bouwvoor van vier langetermijnpercelen in Vlaams-Brabant voor 

ploegen en NKG-behandelingen (Janssens et al. 2012; Verlinden et al. 2005). Op het perceel ‘Nieuwe 

stal’ is de proef gestart in 2002, op de overige percelen was het startjaar 2000. 
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C.4. Bodembewerking en bodemstructuur 

C.4.1. Effect op aggregaatstabiliteit  
 

“Verbetert de aggregaatstabiliteit aan de oppervlakte onder NKG?” 
 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Reubens et al. 2010) 

Bij ploegen resulteert de fysieke verstoring van de bodem in een rechtstreekse afbraak van 

bodemaggregaten, maar ook van organsiche stof (OS) door de blootstelling van voorheen fysiek 

afgeschermde OS aan lucht, water en micro-organismen. Op die manier verdwijnen ook belangrijke 

bindmiddelen voor macroaggregaten, zoals bv. wortelfragmenten of schimmeldraden. Ook de 

aantasting van het bodemleven (zie C.7), heeft dus een significante impact op de bodemstructuur. 

Hoe intensiever en frequenter de verstoring plaatsvindt, hoe schadelijker het gevolg voor de 

bodemstructuur is. Deze verstoring is dan ook het sterkst bij ploegen, waarbij ook gewasresten en 

ander organisch materiaal dieper ondergewerkt worden. Hierdoor gaat de beschermende rol van die 

gewasresten tegen erosie en verslemping en zodoende tegen structuurbederf verloren. Bij NKG vindt 

die herverdeling van OS niet of nauwelijks plaats, en is de verstoring vaak minder intensief, waardoor 

alvast in de toplaag de aggregaatstabiliteit doorgaans hoger is en het risico op erosie en verslemping 

lager is dan bij ploegen. Toch is een kleine nuancering hier op z’n plaats: wanneer NKG onder te natte 

omstandigheden plaatsvindt en de bodem nadien onvoldoende snel opdroogt, kan het 

bodemoppervlak verslempen. 

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Janssens et al. 2012; Verlinden et al. 2005) 

Met behulp van Kopeckyringen werden ongestoorde bodemstalen van de 0-5 cm laag op de 

langetermijnpercelen ‘Lange Weide’, ‘Kortrijkdorp’ en ‘Hangar’  in 2003-2005 en 2010-2011 en op het 

langetermijnperceel ‘Nieuwe Stal’ in 2010-2011 genomen. De aggregaatstabiliteit werd in minimaal 8 

herhalingen per behandeling bepaald (Janssens et al. 2012; Verlinden et al. 2005). De vergelijking 

van de aggregaatstabiliteit wordt echter bemoeilijkt omdat de meting bij de teelt van maïs sneller na 

de zaai (staalname in juni of juli) en kort na het aanaarden van de ruggen bij de aardappelen 

gebeurde in vergelijking met de meting bij wintergranen (staalname in maart of april) en suikerbieten 

(staalname in september). 

In 2003-2005 werd bij zeven op de negen metingen een (weliswaar niet significant) positief effect van 

NKG op de aggregaatstabiliteit vastgesteld. Er werd echter een statistisch negatief effect van NKG op 

de aggregaatstabiliteit op perceel ‘Kortrijkdorp’ gemeten (Verlinden et al. 2005).  

Op de percelen ‘Nieuwe Stal’ en ‘Lange weide’ was de aggregaatstabiliteit zowel in 2010 als 2011 

hoger in de NKG-behandeling dan bij ploegen (Tabel 4). Op perceel ‘Lange Weide’ was dit verschil 

niet significant. Bij de percelen ‘Kortrijkdorp’ en ‘Hangar’ werden in 2010 en 2011 tegenstrijdige 

effecten van NKG op de aggregaatstabiliteit vastgesteld (Janssens et al. 2012). Bij de erosiegevoelige 

gewassen maïs en suikerbieten was de aggregaatstabiliteit hoger onder NKG dan onder ploegen. 

De beperkte toename van aggregaatstabiliteit bij perceel ‘Lange Weide’ in 2010 en 2011 en lage 

aggregaatstabiliteit bij perceel ‘Kortrijkdorp’ in 2011 onder NKG worden mogelijk door de intensiteit 

van de zaai- en pootbedbereiding veroorzaakt. Bij de percelen ‘Lange Weide’ (2 x rotoreg in 2010 en 

2011) en ‘Kortrijkdorp’ (intensieve bewerking bij de aanleg van ruggen in 2011) werd de bodem 

bovenaan intensief bewerkt bij de zaai- en pootbedbereiding, terwijl bij perceel ‘Nieuwe stal’ (1 x 

rotoreg in 2010 en 2011) de zaaibedbereiding minder intensief was (zie digitale Bijlage 4) en het 

positief effect van NKG op de aggregaatstabiliteit vermoedelijk niet of minder werd gereduceerd door 

het aanleggen van het zaaibed. De zaaibedbereiding van het perceel ‘Hangar’ (1 x rotorkopeg in 2010 

en 2011) was niet intensief en kan de grote verschillen in aggregaatstabiltieit tussen ploegen en NKG 

niet verklaren. Het perceel ‘Hangar’ kent een klassieke teeltrotatie met bieten en aardappelen. Op dit 

perceel was ook de invloed van NKG op de andere gemeten bodemparameters voor bodemkwaliteit 

te wisselend voor een eenduidige conclusie (Janssens et al. 2012).  
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Tabel 4. Percentage stabiele aggregaten op de langetermijnpercelen ‘Lange Weide’, ‘Kortrijkdorp’, ‘Nieuwe stal’ 

en ‘Hangar’ in 2010 en 2011 (naar Janssens et al. 2012). 

 
 2010 

  
 2011 

  

 
 Ploegen NKG   Ploegen NKG  

Lange Weide Maïs 38 41 ns Maïs 75 76 ns 

Kortrijkdorp Maïs 43 52 ** Aardappelen 27 25 * 

Nieuwe Stal Wintertarwe 25 45 ** Suikerbieten 24 39 ** 

Hangar Wintergerst 61 29 ** Suikerbieten 73 84 * 

* en **: significant op respectievelijk p< 0,05 en 0,001; ns: niet significant volgens t-test 

 

De gemeten resultaten van aggregaatstabiliteit suggereren de potentiële invloed van de intensiteit van 

de zaai- of pootbedbereiding op bodemkwaliteit in de toplaag. Voor de interpretatie van de resultaten 

is het belangrijk om de bewerkingsvoorgeschiedenis van het ganse teeltjaar en de omstandigheden 

en het effect van de bewerkingen (mengingsgraad, verkruimeling en versmering) te kennen, maar ook 

om met het bewerkingstijdstip rekening te houden bij de staalname voor de bepaling van de 

aggregaatstabiliteit. Deze resultaten duiden op de nood aan een gedetailleerde en 

gestandaardiseerde beschrijving van bodembewerkingen voor een correcte interpretatie van 

resultaten (zie C.2).  

 

Volgens de literatuur is de aggregaatstabiliteit in de toplaag hoger onder niet-kerende vormen van 

bodembewerking. Dit wordt gelinkt aan de doorgaans minder intensieve verstoring en de hogere 

stratificatie van OS bij NKG. Dergelijke toename kon slechts op twee van de vier onderzochte 

langetermijnpercelen in beide meetjaren bevestigd worden. De resultaten suggereren de potentieel 

sterke invloed van de intensiteit van de zaai- of pootbedbereiding en de specifieke combinatie van 

werktuigen op de aggregaatstabiliteit. Bij de erosiegevoelige gewassen maïs en suikerbieten was de 

aggregaatstabiliteit hoger onder NKG dan onder ploegen. 

 

C.4.2. Effect op porositeit 
 

“Verandert de porositeit onder NKG?” 
 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Reubens et al. 2010) 

Zoals vermeld in B.5.3 worden de poriën vaak ingedeeld volgens hun functie in de lucht- en 

waterhuishouding. De kleine micro- en mesoporiën (<30 µm) zijn in staat water vast te houden en de 

grote zijn meestal gevuld met lucht. Zodoende geeft de hoeveelheid kleinere poriën een indicatie van 

het waterbergend vermogen van de bodem en de hoeveelheid grotere poriën een indicatie voor de 

infiltratiecapaciteit. Algemeen wordt gesteld dat de hoeveelheid micro- (<0,2 µm) en mesoporiën (0,2-

30 µm) in de (voormalige) bouwvoor toenemen onder NKG, terwijl op korte termijn de hoeveelheid 

macroporiën (>30 µm) daalt. In overeenstemming met de stijgende bodemdichtheid, is dit hoogst 

waarschijnlijk het resultaat van toenemende verdichting (geïnduceerd door het berijden van het 

perceel) die niet meer opgeheven wordt door regelmatige bewerking. Toch kan dit op lange termijn 

gecompenseerd worden door progressieve opbouw van nieuwe macroporiën door wortels en de 

stijgende activiteit van bodemfauna onder invloed van het toenemend OS-gehalte. Bovendien neemt 

het aantal verticaal georiënteerde bioporiën (vaak regenwormgangen) ook dikwijls toe.  

Verder wordt regelmatig een verschuiving in de morfologie van de poriën gerapporteerd, met een 

groter aantal (weinig stabiele) onregelmatig langwerpige poriën onder ploegen, en een groter aantal 

afgeronde, continue poriën onder NKG. 
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Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Janssens et al. 2012; Verlinden et al. 2005; Zanen et al. 2012) 

Met behulp van 9 Kopeckyringen werden de porositeit en de vochtretentiecurven op 15 cm diep op de 

langetermijnpercelen ‘Lange Weide’ en ‘Kortrijkdorp’ in april 2010 en langetermijnpercelen ‘Nieuwe 

Stal’ en ‘Hangar’ in juni 2010 bepaald. De resultaten op de langetermijnpercelen waren niet eenduidig 

(Tabel 5). Op de percelen ‘Kortrijkdorp’ en ‘Hangar’ werden geen significante verschillen in de 

porositeit tussen het ploegen en NKG gemeten. Een significant lagere micro- en totale porositeit bij de 

ondiepe NKG (tot 15 cm) op het perceel ‘Nieuwe Stal’ suggereert dat het aantal microporiën (<0,2 µm) 

daalt bij NKG t.o.v. ploegen. Op het perceel ‘Lange Weide’ werd echter een significant hogere micro-, 

macro- en totale porositeit vastgesteld. Een monocultuur maïs leidt tot minder verstoring en de 

vorming van meer stabiele poriën t.o.v. teeltrotaties met wortel- en knolgewassen. Een bijkomende 

mogelijke verklaring is een verschil in sedimentafspoeling tussen de geploegde en NKG-behandeling 

waardoor bij ploegen de kleirijke B horizont aan het oppervlak kwam te liggen (Janssens et al. 2012). 

 

Tabel 5. Micro-, meso-, macro- en totale porositeit op 15 cm diepte op de langetermijnpercelen ‘Lange Weide’, 

‘Kortrijkdorp’, ‘Nieuwe stal’ en ‘Hangar’ in 2010 (naar Janssens et al. 2012). 

 Microporositeit  

(<0,2 µm) 

Mesoporositeit  

(0,2-30 µm) 

Macroporositeit 

(>30 µm) 

 Totale porositeit 

 Ploeg NKG  Ploeg NKG  Ploeg NKG  Ploeg NKG  

Lange Weide 0,07 0,10 ** 0,31 0,27 * 0,09 0,11 * 0,47 0,48 * 

Kortrijkdorp 0,07 0,08 ns 0,23 0,22 ns 0,10 0,09 ns 0,40 0,39 ns 

Nieuwe Stal 0,10 0,07 ** 0,25 0,23 ns 0,03 0,04 ns 0,38 0,32 * 

Hangar 0,05 0,06 ns 0,07 0,07 ns 0,27 0,26 ns 0,40 0,39 ns 

* en **: significant op respectievelijk p< 0,05 en 0,001; ns: niet significant volgens t-test 

 

Op de langetermijnpercelen ‘Lange Weide’, ‘Kortrijkdorp’, ‘Nieuwe stal’ en ‘Hangar’ en de percelen 

‘Heppen’, ‘Betho-2’, ‘Betho-6’ en ‘Proefboerderij perceel 5’ werd tussen 5 en 7 juli 2011 bij enkele 

behandelingen een profielkuil gegraven, kluitanalyses uitgevoerd en de aanwezigheid van poriën 

visueel gescoord (Tabel 6). De poriën werden opgedeeld in waarneembare macroporiën (hier 

gedefinieerd als zijnde >2 mm) die hoofdzakelijk door regenwormen gemaakt worden en 

waarneembare microporiën (hier gedefinieerd als zijnde <2 mm) die door het overige bodemleven 

gevormd worden. Merk op dat beide types van poriën behoren tot de macroporiën zoals hiervoor 

besproken en gedefinieerd in deel B (zie B.5.3). De waarnemingen werden beïnvloed door de natte 

omstandigheden van het najaar van 2010 en de zeer droge omstandigheden van de eerste helft van 

2011. 

Gemiddeld was er een dalende trend van het aantal waarneembare macroporiën (>2 mm) in de 

bovenste 30 cm bij NKG. Er kon geen effect van bodembewerking op de aanwezigheid van 

waarneembare microporiën (<2 mm) vastgesteld worden. De verschillen waren echter niet significant 

met uitzondering van de hoeveelheid waarneembare macro- en microporiën die significant hoger 

waren op zware in vergelijking met de lichte gronden (Zanen et al. 2012). 

 

Tabel 6. Bodemkwaliteitsscores en kluitanalyse in de 0-30 cm bodemlaag uitgesplitst per type grondbewerking 

en bodemtype bepaald tussen 5 en 7 juli 2011 (naar Zanen et al. 2012). 

 Ploegen NKG Lichte textuur Zware textuur 

 (n=9) (n=13) (n=11) (n=11) 

Waarneembare macroporiën (>2 mm)* 2,6 ± 0,3 2,3 ± 0,3 2,0 ± 0,3 2,8 ± 0,2 

Waarneembare microporiën (<2 mm)* 2,5 ± 0,3 2,5 ± 0,3 2,0 ± 0,3 3,0 ± 0,3 

Kruimels (%) 22 ± 5 26 ± 3 22 ± 4 27 ± 4 

Afgerond blokkig (%) 44 ± 3 42 ± 4 40 ± 4 45 ± 4 

Scherpblokkig (%) 34 ± 7 32 ± 6 38 ± 7 28 ± 5 

De cijfers zijn een gemiddelde van de beoordeelde objecten van de percelen ‘Lange Weide’, ‘Kortrijkdorp’, 

‘Nieuwe stal’, ‘Hangar’, ‘Heppen’, ‘Betho-2’, ‘Berho-6’ en ‘Proefboerderij perceel 5’. 

*: Scores lopen van 0 (afwezig) tot 5 (optimaal) 
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Onrechtstreeks geven % kruimels, afgerondblokkig en scherpblokkige elementen informatie over de 

aanwezigheid van poriën. Bij kruimels zijn er immers veel poriën, terwijl deze bij scherpblokkige 

elementen ontbreken. Het hoogste % kruimels en laagste % scherpblokkige elementen in de bovenste 

30 cm van het profiel werd gevonden in de NKG-behandelingen op zware gronden (Tabel 6). Het 

laagste % kruimels en hoogste % scherpblokkige elementen in de bovenste 30 cm van het profiel 

werd daarentegen op lichte gronden bij de NKG-behandelingen gevonden. Voor bodemlevenactiviteit 

geldt net als voor de gunstige structuurelementen dat deze het beste was op zware gronden in de 

NKG-behandelingen en het minst was op lichte gronden bij NKG (Zanen et al. 2012). 

 

In de literatuur wordt gesteld dat de micro- en mesoporositeit (<30 µm) in de (voormalige) bouwvoor 

toenemen onder NKG, terwijl op korte termijn de macroporositeit daalt. Toch kan dit op lange termijn 

gecompenseerd worden door progressieve opbouw van nieuwe macroporiën door wortels en de 

stijgende activiteit van bodemfauna onder invloed van het toenemend OS-gehalte.  

Na het opstellen van de vochtretentiecurven bepaald op ongestoorde bodemmonsters bij de 

langetermijnpercelen van BodemBreed kon er geen conclusie getrokken worden over het effect van 

NKG op de porositeit. De toegenomen porositeit op het langetermijnperceel ‘Lange Weide’ met 

monocultuur maïs suggereert dat andere parameters zoals de teeltrotatie een potentieel groter effect 

hebben. De resultaten van de visuele beoordeling van enkele BodemBreed-percelen toonden een 

daling van het aantal waarneembare macroporiën (>2 mm) in de bovenste 30 cm bij NKG maar er 

werd geen effect van NKG op de waarneembare microporositeit (<2 mm) vastgesteld. De textuur en 

eventueel ook de weersomstandigheden en teeltrotaties hadden mogelijk een grotere impact dan het 

type bodembewerking op de waarneembare poriën.  

 

 

C.5 Bodembewerking en waterhuishouding 

C.5.1. Effect op permeabiliteit en infiltratie 
 

“Nemen verzadigde hydraulische conductiviteit en infiltratiesnelheid toe onder NKG?” 
 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Reubens et al. 2010) 

De verzadigde hydraulische conductiviteit en de infiltratiesnelheid zijn gewoonlijk hoger onder NKG 

dan onder ploegen. Dit door een toename aan verticaal georiënteerde bioporiën die een snelle 

percolatie garanderen en de aanwezigheid van gewasresidu aan het oppervlak die verslemping en 

korstvorming tegengaat en dat een barrière vormt tegen snelle afvoer door run-off. Toch zijn de 

bevindingen in sommige gevallen tegenstrijdig. Dit kan te wijten zijn aan het voorkomen van hogere 

bodemdichtheden onder NKG of het tijdstip van meten. Zo wordt de infiltratiesnelheid sterk beïnvloed 

door recente bodembewerkingen. Daardoor kan de infiltratiecapaciteit bij ploegen in het najaar of op 

de wintervoor onder voldoende droge omstandigheden tijdelijk hoger zijn tijdens de winter dan bij een 

bodem die pas in het voorjaar wordt bewerkt. Bovendien zijn hydraulische conductiviteits- of 

infiltratiemetingen onderhevig aan een grote variabiliteit. 

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Janssens et al. 2012; Verlinden et al. 2005) 

In de periodes 2004-2005 en 2010-2011 werden op de langetermijnpercelen ‘Lange weide’, 

‘Kortrijkdorp’, ‘Nieuwe stal’ en ‘Hangar’ infiltratiemetingen verricht met behulp van een dubbele 

ringinfiltrometer. De resultaten vertoonden een grote variabiliteit en zijn wisselend. Slechts in enkele 

gevallen kon een significant verschil tussen bewerkingsbehandelingen aangetoond worden. Op het 

perceel ‘Lange weide’ was de infiltratie hoger op het NKG-deel in juni 2010, terwijl dit lager was in 

maart en december 2004. De veel hogere infiltratie in het geploegde deel in maart van 2004 kan te 

wijten zijn aan het feit dat er in januari reeds was geploegd terwijl er op het NKG-deel nog geen 
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bewerkingen werden uitgevoerd. In 2010 was de infiltratie op het geploegde deel van het perceel 

‘Kortrijkdorp’ heel hoog en significant verschillend van het deel dat eenmalig was geploegd.  

In de teelt van cichorei werden op de Betho-percelen van PIBO-Campus in mei 2009 en 2010 

infiltratiemetingen uitgevoerd. In 2009 (‘Betho-2’) was de infiltratie het hoogst bij ondiepe NKG in het 

voorjaar, gevolgd door ploegen in de winter. De infiltratie was het laagst bij diepe NKG uitgevoerd in 

de winter waar ook de grootste verdichting werd vastgesteld. In 2010 (‘Betho-4’) was de infiltratie 

hoger bij de NKG-behandelingen in vergelijking met ploegen. De behandeling waarbij de grond in de 

winter werd bewerkt met een schijveneg had de hoogste infiltratiesnelheid, wellicht door de minder 

sterke verdichting in vergelijking met de behandeling waarbij de grond werd bewerkt met een cultivator 

in de winter. Bij ploegen verslempte de grond onmiddellijk waardoor de wateropnamecapaciteit heel 

beperkt was. Dit werd ook vastgesteld bij de metingen in 2010 in de teelt van korrelmaïs (‘Betho-1’). 

Door de afwezigheid van gewasresten aan het oppervlak verslempte de grond vrijwel onmiddellijk in 

het geploegde deel waardoor de infiltratie veel lager was dan bij spitten en ondiepe NKG. 

 

De resultaten van het project BodemBreed zijn niet eenduidig wat het effect van bodembewerking op 

infiltratiecapaciteit betreft. Net zoals in de literatuur beschreven wordt, zijn er verschillende factoren 

die hierop een impact kunnen hebben, waaronder verdichting, gewasresten en tijdstip van meten. 

 

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek  

- Het meten van infiltratiesnelheden wordt het best uitgevoerd wanneer het vochtgehalte van het 

perceel veldcapaciteit benadert (Verlinden et al. 2005). Het best wordt ook ruime tijd (meer dan 

een maand) na het uitvoeren van bodembewerkingen gewacht om te meten aangezien recente 

bodembewerkingen de resultaten sterk kunnen beïnvloeden (Reubens et al. 2010). Het blijkt in de 

praktijk echter niet altijd vanzelfsprekend om beide randvoorwaarden te verenigen.  

- Er moet mee rekening gehouden worden dat de variabiliteit in de metingen van 

infiltratiesnelheden steeds hoog zullen zijn, waardoor het moeilijk is verschillen aan te tonen.  

 

C.5.2. Effect op bodemvochtgehalte 
 

“Stijgt het waterbergend vermogen en het bodemvochtgehalte onder NKG”? 
 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Reubens et al. 2010) 

Het bodemvochtgehalte wordt bepaald door een samenspel van factoren waaronder het waterbergend 

vermogen van de bodem (op zijn beurt afhankelijk van porositeit, OS en textuur), de capillaire 

opstijging vanuit onderliggende lagen, de verhouding tussen infiltratie en run-off, verdamping van 

water uit de bodem en de opname van vocht door planten. Er wordt verwacht dat het 

bodemvochtgehalte in de toplaag stijgt onder NKG omdat (1) het waterbergend vermogen op termijn 

stijgt door een toename van het OS-gehalte, poriënstabiliteit en mesoporositeit, (2) de infiltratie en 

capillaire opstijging doorgaans toenemen en (3) de run-off afneemt. Daarenboven is de verdamping 

doorgaans ook lager. Bij ploegen wordt namelijk vochtige grond naar het oppervlak gebracht, 

waardoor vochtverlies door uitdroging wordt versneld. Ook de aanwezigheid van gewasresidu aan het 

oppervlak onder NKG kan de verdamping reduceren.  
 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Cauffman 2011;  2012; Janssens et al. 2012; Meuffels 2011b;  2012; Verlinden et al. 2005) 

Het totaal beschikbaar (TAW) en gemakkelijk opneembaar bodemvocht (RAW) zijn maten voor het 

waterbergend vermogen (zie ook B.5). Deze parameters werden op de percelen ‘Lange weide’, 

‘Kortrijkdorp’ en ‘Nieuwe stal’ opgemeten, op respectievelijk twee en drie tijdstippen. In het 

groeiseizoen (juni) waren TAW en RAW in de laag 0-20 cm hoger onder NKG voor de percelen ‘Lange 

weide’ en ‘Kortrijkdorp’. Dit was omgekeerd voor het perceel ‘Nieuwe stal’. Eenzelfde conclusie kon 

worden getrokken voor de laag 20-40 cm, behalve voor het perceel ‘Lange weide’ waar de verschillen 

heel klein waren. Op basis hiervan worden op ‘Lange weide’ en ‘Kortrijkdorp’ in dezelfde periode 
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hogere vochtgehaltes verwacht bij NKG ten opzichte van ploegen. Voor ‘Kortrijkdorp’ was dat niet het 

geval in de laag 0-20 cm, voor ‘Lange weide’ wel. Ook voor ‘Nieuwe stal’ boden TAW en RAW geen 

verklaring voor het verschil in vochtgehalte. Dit bevestigt dat ook andere factoren een rol spelen. Voor 

‘Kortrijkdorp’ zou dit de betere gewasstand, en dus een hogere watervraag, kunnen geweest zijn in de 

NKG-behandeling.  

Op een aantal percelen werden bodemvochtgehaltemetingen verricht tijdens het groeiseizoen van 

de hoofdteelt (Figuur 20). In de laag 0-10 cm blijkt het vochtgehalte bijna altijd hoger in de NKG-

behandeling. Uitzondering is de meting eind mei op het perceel ‘Kortrijkdorp’. Zoals hoger vermeld 

zou dit te wijten kunnen zijn aan grote verschillen in gewasgroei. Voor de lagen 10-20 cm en 20-30 cm 

zijn de resultaten wisselend. Het grootste verschil werd opgetekend voor het perceel ‘Lange weide’ in 

de laag 10-20 cm begin juni 2011. Het vochtgehalte bij NKG was merkelijk hoger dan bij ploegen. Dit 

is overeenkomstig de hogere TAW-waarden. Voor de laag 0-30 cm waren er meer metingen, verricht 

in het groeiseizoen, over meerdere jaren beschikbaar (Figuur 20). De laag 0-30 cm blijkt meestal 

vochtiger bij NKG-behandelingen. Indien de geploegde behandeling vochtiger is, zijn de verschillen 

vrij klein.  
 

Figuur 20. Bodemvochtgehaltes (watergetal of gravimetrisch vochtgehalte, uitgedrukt als massa water / massa 

droge bodem x 100) tijdens het groeiseizoen (tussen zaaien en oogst) onder NKG-behandelingen in 

vergelijking met geploegde behandelingen. Links data per 10 cm voor de percelen ‘Lange weide’, 

‘Kortrijkdorp’, ‘Nieuwe stal’ en ‘Betho-2’ gemeten in 2011. Rechts data voor de laag 0-30 cm voor de 

jaren 2003, 2004, 2005 en 2011. De proeven zijn gestart in 2000 voor de percelen ‘Lange weide’, 

‘Kortrijkdorp’ en ‘Hangar’, in 2002 voor het perceel ‘Nieuwe stal’ en in 2009 voor het perceel ‘Betho-2.’ 

(Cauffman 2012; Janssens et al. 2012). 

 
In Figuur 21 zijn bodemvochtgehaltes samengevat die representatief zijn voor de periode van zaai- of 

pootbedbereiding. Het gaat om 12 percelen, waarvan 8 zijn bemonsterd in 2010, 3 in 2011 en één 

perceel in zowel 2005 als 2011. Het tijdstip van de bodemvochtmetingen varieert tussen 12 dagen 

vóór tot 1 dag na zaai- of pootbedbereiding. Het gaat om (zand)leem percelen waarin in de winter of 

het najaar werd geploegd (>20 cm). Ofwel werd er geen groenbedekker geteeld ofwel was dit gele 

mosterd. Gezien gele mosterd afsterft in de winter, kon de groenbedekker dus geen water onttrekken 

tot in het voorjaar. Wel kunnen de resten nog een effect gehad hebben op de waterverdamping. Op de 

Betho-percelen werd reeds een bijkomende bewerking in het voorjaar verricht. Op ‘Betho-2’ is dit een 

ondiepe (10 cm) NKG-bewerking 6 dagen voor de meting. Op ‘Betho-4’ en ‘Betho-5’ werd het 

geploegde deel een week voor de vochtmetingen afgesleept. Het tijdstip en diepte van de NKG-

bewerkingen vóór de bodemvochtmetingen wordt weergegeven met verschillende symbolen. 

Bewerkingen één dag voor de meting werden buiten beschouwing gelaten omdat verwacht wordt dat 

de impact hiervan nog klein is. 

In de periode van zaai- of pootbedbereiding blijkt de toplaag (0-10 cm) steeds vochtiger in de NKG-

behandelingen in vergelijking met najaar- of winterploegen, behalve voor het aardappelperceel 
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‘Bocholtz Simons 2010’. De grootste verschillen werden meestal opgetekend indien de bodem in de 

winter niet werd bewerkt of indien de bewerking in de winter slechts ondiep was. Indien verschillende 

NKG-behandelingen op één perceel worden vergeleken (op één verticale lijn in Figuur 21) is het 

meestal zo dat een drogere toplaag wordt bekomen door reeds in de winter te bewerken. Hoe dieper 

wordt bewerkt hoe droger in het voorjaar. Om de toplaag van de bodem in het voorjaar goed te laten 

opdrogen is wintervoorploegen bijgevolg aangewezen. Bij NKG kan hiervoor het best diep worden 

bewerkt in de winterperiode.  
 

Figuur 21. Bodemvochtgehaltes (watergetal of gravimetrisch vochtgehalte, uitgedrukt als massa water / massa 

droge bodem x 100) onder NKG-behandelingen in vergelijking met geploegde behandelingen. Metingen 

zijn verricht rond de periode van zaai- of pootbedbereiding, meer bepaald vanaf 12 dagen ervoor tot 

1 dag erna. In de kerende behandelingen (X-as) werd diep (> 20 cm) geploegd in het najaar of in de 

winter. Verschillen in tijdstip en diepte van NKG-bewerkingen vóór de vochtmeting worden 

weergegeven door verschillende symbolen. (Cauffman 2011;  2012; Janssens et al. 2012; Meuffels 

2011b;  2012; Verlinden et al. 2005). 
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Het vochtgehalte in de laag 10-20 cm is wisselend hoger dan wel lager in de NKG-behandeling in 

vergelijking met ploegen. Er kon geen verband worden gevonden met tijdstip of diepte van de NKG-

bewerking.  

Indien er verschillen zijn waargenomen, was de laag 20-30 cm meestal vochtiger wanneer er in de 

winter is geploegd. Dit komt omdat het vocht niet meer kan opstijgen door de kruimellaag (Muijtjens, 

pers. comm.). Extra voorjaarsbewerkingen kunnen nodig zijn. Zo is op het perceel ‘Hollandse stal’ 

winterploegen vergeleken met winterploegen in combinatie met voorjaarswoelen op 35 cm. Twee 

dagen na woelen was de laag 20-30 cm reeds gevoelig droger geworden (18,6 % vs 21,0 % indien er 

geen voorjaarswoelen was toegepast). Bij vergelijking van verschillende NKG-behandelingen op één 

perceel (op één verticale lijn in Figuur 21) lijkt een winterbewerking een drogere laag (20-30 cm) te 

genereren dan een voorjaarsbewerking. Hoe dieper de bewerking hoe droger. Toch wordt dit niet in 

alle velden waargenomen. 

 

Op basis van de resultaten van het project BodemBreed kan er besloten worden dat 

wintervoorploegen op (zand)leem grond ervoor zorgt dat de toplaag (0-10 cm) droger is in het voorjaar 

dan onder NKG en het zaai- of pootbed dus gemakkelijker verkruimeld kan worden. Anderzijds 

verhindert het wintervoorploegen dat de laag eronder (20-30 cm) snel opdroogt. Dit verhoogt het risico 

op verdichting bij betreding. Bij NKG-systemen wordt een drogere toplaag bereikt indien de grond in 

de winter en diep wordt bewerkt. Uit de resultaten van het project was het minder duidelijk hoe de 

NKG-bewerking het best kan uitgevoerd worden om ook een drogere bodem te verkrijgen dieper in de 

bouwvoor. Enkele kanttekeningen zijn dat bodems droog genoeg moeten zijn in de winter om een 

optimale bewerking mogelijk te maken en dat percelen die in het voorjaar niet willen opdrogen het 

best kunnen geëvalueerd worden op het voorkomen van niet-waterdoorlatende lagen of te fijne 

structuur nagelaten door de najaarsbewerking (Muijtjens, pers. comm.). 

Een vochtigere toplaag bij NKG-behandelingen in vergelijking met ploegen kan voordelen bieden voor 

een snelle kieming en goede beginontwikkeling van het gewas in een droog voorjaar. Dit voordeel van 

een hoger vochtgehalte in de toplaag bij NKG blijft ook doorheen het groeiseizoen bestaan.  

Wat betreft waterhoudend vermogen kon op basis van de langetermijnpercelen geen eenduidige 

conclusie worden getrokken. 

 

 

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

- Het vochtgehalte in de toplaag van NKG-systemen (0-10 cm) is vaak verschillend van het 

vochtgehalte onderaan de bouwvoor (20-30 cm). Om effecten van bodembewerking op 

vochtgehaltes aan te tonen is het daarom aangewezen om te bouwvoor op te splitsen in zones, 

bv. 0-10 cm, 10-20 cm en 20-30 cm.  

- Om het effect van bodembewerkingen op de evolutie van het vochtgehalte preciezer te kunnen 

inschatten, wat zeker in het voorjaar van belang is, is het aan te bevelen vlak voor de 

verschillende bewerkingen en op een aantal tijdstippen er na vochtgehaltes te meten. Men moet 

zich er wel van bewust zijn dat het onderscheiden van verschillende bodemlagen niet evident is 

op een perceel dat pas bewerkt is. 

- De meeste vochtgehaltes zijn bepaald in 2010. Metingen beter spreiden over de jaren zou 

toelaten ook de impact van verschillende weersomstandigheden in het voorjaar beter in te 

schatten. 

 

 

C.6. Bodembewerking en bodemverdichting 
De toenemende bedreiging door bodemverdichting voor duurzame landbouw en productiviteit werd 

voorafgaand reeds geschetst onder paragraaf A.3.3. 

Binnen de projectwerking van BodemBreed ging bijzondere aandacht uit naar deze problematiek. In 

eerste instantie was er de afzonderlijke studie ‘Bodemverdichting op landbouwgrond’ (Van Holm et al. 
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2012), bestaande uit zowel een literatuurstudie als veldonderzoek. Ook in de literatuurstudie door 

ILVO (Reubens et al. 2010) werd uitgebreid ingegaan op bodemverdichting. Daarnaast vond op een 

groot deel van de bodembewerkingsproeven een indicatieve evaluatie van bodemdichtheid en -

verdichting plaats aan de hand van respectievelijk bepalingen van de bulkdensiteit en/of metingen van 

de penetratie- of indringingsweerstand (verder PR genoemd) met een penetrologger of penetrograaf. 

Dit vaak op verschillende tijdstippen en dieptes. Ook binnen de studie rond verkenning van 

bodemsensoren (Hanegraaf et al. 2012) werden bulkdensiteit en indringingsweerstand geëvalueerd 

op drie van deze percelen (‘Proefboerderij perceel 5’, ‘Bocholtz Simons 2010’ en ‘Betho-2’). Het 

onderzoeken van mogelijke verschillen tussen de toegepaste bodembewerkingsmethoden is bij die 

laatste echter slechts een nevendoel, naast het hoofddoel om voor elke sensor een ‘proof of concept’ 

uit te werken (zie deel B). Naast deze kwantitatieve bepalingen werden bij profielkuilbeoordelingen 

(Zanen et al. 2012) op de vier langetermijnpercelen en de percelen ‘Heppen’, ‘Proefboerderij perceel 

5’, ‘Schnackers 2011’, ‘Betho-2’ en ‘Betho-5’, per locatie en voor een subset van behandelingen 

beworteling en macro- en microporositeit op kwalitatieve wijze beoordeeld (zie ook C.4.2). 

 

Een achttal concrete onderzoeksvragen, geformuleerd bij aanvang van dit project, is direct aan deze 

problematiek gerelateerd. In de volgende paragrafen worden de voornaamste bevindingen met 

betrekking tot deze vragen opgelijst. Met de antwoorden op de eerste vragen wordt de problematiek in 

meer detail in kaart gebracht, waarna ingezoomd wordt op de praktische aanpak en de interacties 

tussen bodemverdichting en -bewerking. Een aantal aspecten werd reeds voorafgaand behandeld, 

zoals bv. de methodes om bodemverdichting te bepalen en streefzones voor een goede 

bodemdichtheid (zie deel B van dit rapport). 

 

C.6.1. Wat is bodemverdichting en vanaf wanneer vormt het een probleem? 
(Reubens et al. 2010; Van Holm et al. 2012) 

Elke bodemlaag wordt gekenmerkt door een bepaalde bulkdensiteit of schijnbare dichtheid: dit is de 

droge massa per eenheidsvolume bodem in zijn onverstoorde natuurlijke toestand (inclusief 

poriënvolume). Hoe meer deeltjes in een standaardvolume bodem aanwezig zijn, hoe groter die 

schijnbare dichtheid. Bij een onbetreden bodem (in een natuurlijke omgeving) is deze lager dan bij 

een betreden bodem, want de deeltjes zijn ‘los gestapeld’ en nog niet samengedrukt door externe 

druk. Een dergelijke bodem zal gemakkelijk verdicht worden, want er zijn nog meer ‘gaatjes’ om op te 

vullen. Een bodem met veel aggregaten heeft een lagere schijnbare dichtheid.  

Het proces bodemcompactie of -verdichting is het samendrukken van bodempartikels door externe 

krachten, waardoor de schijnbare dichtheid en penetratieweerstand toenemen en dus omgekeerd het 

totale poriënvolume afneemt. Bij bodemverdichting wordt het aantal macroporiën sterk verminderd, 

waardoor dus het relatief aandeel aan micro- en mesoporiën in lichte mate verhoogt. Door het 

afnemende (macro-)poriënvolume zullen het luchtvolume, de luchtcirculatie, de waterinfiltratiesnelheid 

en de verzadigde hydraulische conductiviteit afnemen. Met andere woorden: men spreekt van 

bodemverdichting wanneer de bodemdeeltjes dichter bij elkaar gedrukt zijn dan optimaal voor 

beworteling, verluchting en waterhuishouding. 

Dit betekent echter niet dat een hogere bodemdichtheid steeds ongunstig hoeft te zijn. Voor 

landbouwactiviteiten is het namelijk belangrijk dat een bodem niet té los is, en dus voldoende 

draagkracht heeft. Draagkracht of draagvermogen wordt daarbij gedefinieerd als de weerstand die de 

bodem kan bieden aan uitgeoefende druk. Het slaat dus op de mogelijkheid om op het gepaste 

moment de bodem te betreden, zonder significante of blijvende schade (onder de vorm van 

versmering, insporing of (verdere) verdichting) toe te brengen. De draagkracht van een bodem hangt 

voornamelijk af van de bodemstructuur en waterhuishouding. Op een bodem die reeds een zekere 

mate van verdichting kent, is het risico op verdere verdichting vaak lager omdat ze reeds sterk is 

aangedrukt. 

 

Er is geen universeel cijfer voor het aangeven van de best mogelijke combinatie van ‘los genoeg’ én 

tezelfdertijd ‘voldoende draagkracht’; daarvoor zijn de variaties van bodems te groot. Desalniettemin 
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werden in deel B van dit rapport een aantal ruwe streefzones voor verschillende bodemtypes 

weergegeven (zie Tabel 2 en Tabel 3). De penetratiecapaciteit van plantwortels wordt daarbij 

regelmatig als criterium gehanteerd: bij zandbodems treedt de belemmering van de wortelgroei pas bij 

een schijnbare dichtheid van 1,6 g cm
-3

 op, terwijl de groei bij leem- en kleibodems al bij 1,5 g cm
-3
 

bemoeilijkt wordt. Een andere maat hiervoor is de penetratieweerstand: vaak wordt aangenomen dat 

de gemiddelde weerstand die wortels nog kunnen weerstaan tussen 25 en 30 bar (2,5 à 3 MPa) ligt. 

Toch is deze maximale grenswaarde gewas- en perceelsafhankelijk en vaak is een weerstand van 30 

tot 40 bar ook nog goed doorwortelbaar.  

 

C.6.2. Bodemdichtheid volgens profieldiepte 
(Van Holm et al. 2012) 

Bij bodemverdichting is het belangrijk te beseffen dat de krachten uitgeoefend door voertuigen en 

bewerkingsmachines aan het bodemoppervlak zich verderzetten doorheen het bodemcontinuüm, en 

dus ook een sterke impact kunnen hebben onder de bouwvoor. Deze uitdeining (propagatie) en dus 

diepte tot dewelke de krachten doorheen de bodem kunnen reiken, hangt af van een aantal factoren, 

waarbij bodemvochtgehalte een belangrijke rol speelt: hoe ‘zachter’ en natter de bodem, hoe dieper 

de krachten reiken. Dit drukt men uit aan de hand van de zgn. concentratiefactor (zie Figuur 22). 

 

Figuur 22. Krachtverdeling in de bodem voor verschillende concentratiefactoren onder een puntbelasting P. De 

concentratie-factor waarden 4, 5 en 6 stemmen overeen met respectievelijk een harde (droge), 

gemiddelde (relatief droge) en zachte (natte) bodem (Trautner 2003). 

 
Het is in die optiek verder belangrijk om een onderscheid te maken tussen oppervlakkige verdichting, 

die zich situeert in de bouwvoor (inclusief de toplaag van de bodem), en verdichting van de diepere 

ondergrond (= zone onder de bouwvoor). Oppervlakkige verdichting kan vaak vrij gemakkelijk 

worden opgeheven door normale bodembewerkingen en bodemleven, in tegenstelling tot diepe 

verdichting die blijvend kan zijn in de afwezigheid van specifieke herstellende maatregelen. 

 

C.6.3. Heterogeniteit van de bodem 
(Hanegraaf et al. 2012; Reubens et al. 2010; Van Holm et al. 2012) 

De bodem en ook bodemdichtheid van elk veld is heterogeen: niet alleen is de kopakker (wendakker) 

doorgaans meer verdicht dan de rest van het veld, er zijn ook allerhande verschillen tussen zones 

binnen elk veld. Rekening houden met die verschillen kan lonen of is zelfs noodzakelijk. Dergelijke 

heterogeniteit werd door metingen van penetratieweerstand (PR) ook duidelijk waargenomen op alle 

percelen opgevolgd in het kader van  de studie rond bodemverdichting (Van Holm et al. 2012) en in 

beeld gebracht aan de hand van een reeks gedetailleerde PR-kaarten op verschillende diepte, 

opgesteld door interpolatie van de uitgevoerde metingen. Geostatistische technieken vormen de basis 

voor de aanmaak van dergelijke kaarten, waarbij een veld wordt bemonsterd volgens een rooster met 

daartussen random punten om zowel de korte als lange geografische variaties op een verantwoorde 

manier in kaart te brengen. Per punt gebeuren meerdere metingen dwars op de rijrichting, om zo ook 

plaatselijke verdichtingen (bv. waar de banden gereden hebben) mee op te nemen in de dataset en 

voldoende aantallen te bekomen voor een correcte interpolatie. Alle velden vertoonden grote zonale 

verschillen in verdichting (enkele voorbeelden in Figuur 23). Ook Hanegraaf et al. (2012) 

rapporteerden grote verschillen. 
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Figuur 23. Illustratie van de heterogeniteit van bodemdichtheid op perceelsniveau. Links: Weergave van de 

penetratieweerstand op 15 cm diepte op het perceel ‘Heppen’, gemeten vóór inzaai van de maïs (maart 

2011). Vlnr: bewerkingsstrook 1 tem 9. Rechts: Weergave van de penetratieweerstand op 10 cm diepte 

in wintertarwe op de percelen ‘Betho-5’ en ‘Betho-6’ (maart 2011). Vlnr: na suikerbiet: ploegen, NKG-

diep, NKG-ondiep (2x); na maïs: NKG-ondiep (2x), NKG-diep, ploegen. (Van Holm et al. 2012). 
 

 
 

Dit type kaarten biedt niet alleen mogelijkheden voor de praktijk om probleemzones in kaart te 

brengen en die op een gepaste manier aan te pakken, maar toont ook aan dat een correcte 

meetprocedure en voldoende herhalingen binnen een plot belangrijk zijn om de juiste conclusies te 

kunnen trekken binnen een wetenschappelijke proefopzet (zie ook C.2.1.2). Traditioneel wordt eerder 

een gemiddelde genomen van de verschillende metingen op niveau van een proefveldbehandeling, 

maar daarmee gaat de informatie over variabiliteit binnen zo’n behandeling (die vaak even groot of 

zelf groter is dan de variabiliteit tussen behandelingen) verloren. 

 

C.6.4. Bodemdichtheid en bodemverdichting onder NKG 
 

“Neemt bodemverdichting al dan niet toe onder NKG?” 

 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Reubens et al. 2010; Van Holm et al. 2012) 

In theorie zou het risico op verdichting onder NKG gradueel moeten afnemen ten opzichte van 

ploegen, zeker op langere termijn en wanneer voldoende diep gewerkt wordt. Ploegen is dan wel een 

efficiënte kortetermijnoplossing om de bodem los te maken, maar met NKG kan geleidelijk aan werk 

gemaakt worden van een sterkere bodem met een stabiele porositeit, dankzij de opbouw van 

organische stof en een actiever bodemleven in de toplaag. Toch komt verdichting onder NKG frequent 

voor, zeker bij een oppervlakkigere bewerking en vaak zelf in heviger mate dan onder ploegen. In die 

optiek wordt algemeen ook gesteld dat op korte termijn het achterwege laten van (diepere) bewerking 

resulteert in een verlies aan totale poriënruimte, een toename aan micro- en mesoporositeit in de 

(voormalige) bouwvoor en een daling op korte termijn van de macroporositeit. 

Een groot probleem bij de interpretatie van resultaten uit voorgaand onderzoek is dat vaak wordt 

teruggegrepen naar literatuur over ‘minimal till’ en ‘no till’, zonder voldoende rekening te houden met 

onderscheid tussen verschillende types NKG (oppervlakkig/diep, intensief/extensief). Mede hierdoor is 

er grote variatie in resultaten en zijn de verschillen met ploegen zeer moeilijk op een wetenschappelijk 

onderbouwde manier aan te tonen (zie C.2.3). 

Na een kritische analyse van de resultaten in de literatuur die volledig genoeg waren, kunnen 

volgende conclusies getrokken worden:  

- Correct ploegen levert doorgaans zeer goede omstandigheden voor de wortels, maar als de grond 

lang onbedekt blijft, kan erosie optreden en kan het oppervlak dichtslaan. Er wordt best vermeden 

het oppervlak te fijn te maken en het is aangeraden de diepte te alterneren.  

- NKG-behandelingen waarbij even diep of dieper gewerkt wordt als ploegen en de bodem 

gelijkmatig losgemaakt wordt, hebben voor de beworteling een zelfde positieve werking als 
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ploegen. Ze hebben daarnaast het voordeel dat ze veel minder aggregaten losmaken door de 

minder intensieve bewerking en dat er OM aan het oppervlak blijft dat soms voldoende dik is om 

als een mulch het oppervlak te beschermen.  

- NKG-behandelingen die niet diep gaan, laten een bouwvoor achter die minder geschikt is voor 

doorworteling van de gehele bouwvoor, aangezien deze gedeeltelijk (en gaandeweg steeds meer) 

verdicht. 

- Anderzijds wordt vaak aangeraden om nooit dieper te bewerken dan strikt noodzakelijk is. 

Verdichtingen ontstaan namelijk steeds op het scheidingsvlak tussen losse en vaste ondergrond. 

Wanneer men de bodem dieper losmaakt dan waar de verdichting aanwezig is, komen 

toekomstige verdichtingen alleen maar dieper te zitten. 

- In de praktijk zijn de bewerkingsomstandigheden vaak minstens van even groot belang als het 

type bodembewerking. Zo versmeert en verdicht een bodem die te nat bewerkt wordt altijd, zowel 

bij ploegen als bij NKG. 

Samengevat: om het risico onder een bepaald type bewerking correcter in te schatten, dient rekening 

gehouden te worden met onder meer de diepte van bewerking, de vochtomstandigheden op het 

moment van bewerking, het aantal werkgangen, het type werktuig, de wiellast en de bandenspanning 

(zie ook C.6.5. verderop). 

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Cauffman 2010b;  2011; Hanegraaf et al. 2012; Janssens et al. 2012; Meuffels 2011b; Van de Ven 

2011a;  2011b;  2012; Van Holm et al. 2012; Zanen et al. 2012) 

 

Een aantal eerder indicatieve resultaten 

Een overkoepelende evaluatie van de verkennende metingen uitgevoerd door PIBO-Campus, PPO, 

HBH, BDB en LBI is weinig relevant, gezien de vaak grote variabiliteit aan meettijdstippen (meetdatum 

maar ook relatief tijdstip ten opzichte van de uitgevoerde bewerkingen), meetmethodes (verschillende 

toestellen maar ook verschillen op vlak van aantal en ruimtelijke opzet van de herhalingen) en 

omstandigheden (denk aan bodemvochttoestand). Bovendien zijn niet van alle 

(penetrologger)metingen detailgegevens beschikbaar, en dient de interpretatie dus te gebeuren op 

basis van een visuele voorstelling. Desalniettemin kunnen een aantal interessante trends opgelijst 

worden: 

- Regelmatig wordt een verhoogde PR gemeten onder NKG in vergelijking met ploegen. Zeker bij 

ondiepe NKG komt deze trend vaak tot uiting. Diepe NKG kent daarentegen dikwijls een 

vergelijkbaar resultaat als ploegen. 

- In vele gevallen, zeker wanneer de PR-meting werd uitgevoerd kort na bewerking, weerspiegelt 

het PR-patroon de bewerkingsdiepte, met een toenemende weerstand onder die diepte. 

- De visuele beoordelingen van het bodemprofiel toonden een daling van het aantal waarneembare 

macroporiën (>2 mm) in de bovenste 30 cm bij NKG aan, maar er werd geen effect van NKG op 

de waarneembare microporositeit (<2 mm) vastgesteld. De textuur en eventueel ook de 

weersomstandigheden en teeltrotaties hadden mogelijk een grotere impact dan het type 

bodembewerking op de waarneembare poriën (zie C.4.2). Gezien de grote ruimtelijke 

heterogeniteit is het bovendien bijzonder moeilijk om aan de hand van één profielput sluitende 

conclusies te trekken. 

- Wanneer de bewerkingen zoals bepaald door de voorziene behandeling in een bepaalde proef 

minder diep gaan dan de diepte waarop voorheen geploegd werd, wordt regelmatig nog de oude 

‘ploegzool’ teruggevonden (zo bv. op perceel ‘Heppen’). Deze bestaande verdichte laag, die onder 

meer de waterhuishouding en gewasopbrengst mee kan beïnvloeden, zou in de praktijk eigenlijk 

eerst opgeheven moeten worden alvorens met een minder diepe (vaak niet-kerende) 

grondbewerking aan de slag te gaan. 

- In bepaalde gevallen werd aangenomen dat andere oorzaken dan het type en de diepte van de 

bodembewerking aan de oorsprong van verschillen in verdichting lagen. Zo bijvoorbeeld 

verschillen in bodemvochttoestand of interacties met andere teelttechnische maatregelen (bv. 

aanvoer van drijfmest). 
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Figuur 24. Enkele voorbeelden van de indicatieve metingen van penetratieweerstand op de BodemBreed-

percelen. Links: Metingen in 2011 op twee langetermijnpercelen. Per behandeling werd gemeten in vier 

herhalingen (penetrograaf). Merk de grote standaardafwijking op (Janssens et al. 2012). Midden: Beeld 

van perceel ‘Kasterlee’ (gras-maïs) gebaseerd op 12 metingen op behandeling ‘spitten’ (penetrologger). 

Meting na periode van regen begin sept 2010 (Van de Ven 2011b). Rechts: Beeld van perceel ‘Betho-2’ 

(cichorei) gebaseerd op 8 herhalingen per behandeling (penetrologger). Meting onder droge 

omstandigheden begin juni 2009 (Cauffman 2010b). 
 

 
 

Voornaamste resultaten van de meer gedetailleerde metingen 

Meer gedetailleerde metingen vonden plaats in de context van de afzonderlijke studie 

‘Bodemverdichting op landbouwgrond’ (Van Holm et al. 2012). Dit onder meer op de BodemBreed-

percelen ‘Heppen’, ‘Proefboerderij perceel 5’ en ‘Betho-4’, ‘Betho-5’ en ‘Betho-6’. Daarnaast werden 

ook metingen uitgevoerd op enkele percelen buiten het kader van BodemBreed: een eenjarig 

proefperceel van de Katholieke Hogeschool Kempen (KHK) te Geel (bodembewerkingsdiepte en 

bandenspanning), een meerjarige proefopzet te Boutersem (effecten van langdurige aanvoer van 

GFT-compost op bodemverdichting), een perceel te Bierbeek (12 jaar NKG met decompactor op 15 

cm diepte) en een perceel te Leefdaal (vergelijking tussen penetrologger en penetrograaf onder 

ploegen). In wat volgt wordt echter gefocust op de BodemBreed-percelen; voor meer details over de 

resultaten op de andere percelen wordt naar de originele studie verwezen (Van Holm et al. 2012). Bij 

elk van de metingen werd vertrokken vanuit de ervaring dat er grote variaties in bodemgesteldheid (zo 

ook dichtheid en verdichting) kunnen zijn tussen zones binnen eenzelfde veld en dus de 

veronderstelling dat traditionele meetmethodes, waarbij per behandeling een gemiddelde genomen 

wordt van een beperkt aantal meetherhalingen, vaak ontoereikend zijn om de juiste conclusies te 

kunnen trekken (zie C.6.3). Met de vooropgestelde detailaanpak werd voor de bemonsterde percelen 

een genuanceerd beeld gevormd van het verdichtingspatroon op verschillende dieptes en tijdstippen. 

Op basis hiervan konden ook de diepte tot de moeilijk bewortelbare (>2,5 MPa) of de diepte tot en de 

dikte van de onbewortelbare (>3 MPa) laag in kaart gebracht worden. Niet alleen werden aan de hand 

daarvan relaties tussen bodembewerking en bodemverdichting beschouwd, maar ook de finale impact 

op gewasopbrengst werd per proef geëvalueerd (zie visuele voorstelling in Figuur 25). Desalniettemin 

blijft het weinig evident om deze meetgegevens aan andere parameters (bodemparameters en 

gewasopbrengst) te koppelen, gezien ook voor die laatsten de variabiliteit binnen een behandeling 

groot kan zijn en de verschillende metingen niet steeds op eenzelfde tijdstip of locatie binnen de 

behandeling plaatsvonden. Dit bemoeilijkt een statistisch correcte interpretatie, hetgeen echter niet 

wegneemt een aantal relevante resultaten en conclusies uit deze studie op te lijsten:  



Deel C: Bodembewerking: types en impact  
 
 

62 
 

- Alle velden vertoonden grote zonale verschillen in verdichting. Vaak waren de verschillen binnen 

een behandeling minstens even groot als verschillen tussen behandelingen. Die variaties hadden 

dan ook meestal een grotere impact op de opbrengst dan de verschillende bodembewerkingen. 

- Omdat er vaak verschillende bewerkingen na elkaar plaatsvinden op eenzelfde perceel, zijn de 

gevolgen dan ook niet enkel het resultaat van de vooropgestelde onderscheidende behandeling, 

maar van het geheel van bewerkingen in een bepaalde tijdsspanne. 

- Er kon geen oorzakelijk verband aangetoond worden tussen vorm van bodembewerking 

gedurende de proef en diepere verdichting. De verschillen in de bouwvoor waren wel groot, maar 

in geen van de gevallen kon de verdichting op een statistisch onderbouwde manier toegeschreven 

worden aan de bewerking. 

- Wanneer de bewerkingsdiepte afnam, steeg de verdichting van de bouwvoor met de diepte.  

- Elke vorm van NKG die oppervlakkiger werkt dan ploegen lijkt op het eerste zicht te resulteren in 

een lagere gewasopbrengst. Dit werd verder uitgewerkt onder C.10.  

- In veel gevallen zal een diep NKG-werktuig een vergelijkbare goede structuur achterlaten als 

ploegen. De resultaten van diepe NKG kunnen beter zijn in vergelijking met een geploegd veld dat 

achteraf een te fijn zaaibed kreeg. 

- Eén van de belangrijkste conclusies is wellicht dat de meest geschikte bewerking pas gekozen 

kan worden op basis van een voorafgaande beoordeling van de toestand van de bodem (zie 

verder onder C.6.5). Dit kan een aanzet vormen voor verder onderzoek. 
 

Figuur 25. Een voorbeeld van enkele kaarten gemaakt in 2011 voor ‘Proefboerderij perceel 5’ te Wijnandsrade, 

op basis van gedetailleerde metingen en geostatistische technieken voor extrapolatie. Vlnr: (1) PR op 

15 cm diepte, (2) PR op 25 cm diepte, (3) dikte van de ondoorwortelbare laag, (4) tarweopbrengst in 

kg/ha op 15 % vocht. Behandelingen vlnr: ploegen 20 cm met ondergronder, NKG intensief mengend 

diep, NKG intensief mengend ondiep, minimale grondbewerking, diepwoelen (Van Holm et al. 2012). 

    
 

 

Zowel de literatuur als de BodemBreed-resultaten geven duidelijk aan dat de verdichting toeneemt 

met de diepte wanneer de bewerkingsdiepte afneemt. NKG-behandelingen waarbij even diep of 

dieper gewerkt wordt als ploegen en de bodem gelijkmatig losgemaakt wordt, hebben voor de 

beworteling een zelfde positieve werking als ploegen. 

Belangrijk is dat er grote zonale verschillen zijn in verdichting binnen eenzelfde veld, en dat de meest 

geschikte bewerking pas gekozen kan worden op basis van een voorafgaande beoordeling van de 

toestand van de bodem. 
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“Resulteert NKG in een verhoogde draagkracht van de bodem?” 
 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Reubens et al. 2010; Van Holm et al. 2012) 

De draagkracht van een bodem hangt samen met zijn structurele sterkte vóórdat er een belasting op 

komt (zie B.5.3. en C.6.1.). Die sterkte wordt bepaald door de bodemmechanische eigenschappen, en 

die variëren met de textuur en in de tijd met het bodemvochtgehalte, het gehalte aan organische stof 

en in grote mate het voorbije bodembeheer. Zo heeft een droge bodem sowieso een grote 

draagkracht, een vochtige bodem veel minder (zie Figuur 26). Het water in de bodem kan wel niet 

samengedrukt worden, maar een dergelijke massa aan de oppervlakte is plastisch en verschuift onder 

de banden. 

De impact van een niet-kerende grondbewerking op die draagkracht is echter moeilijk eenduidig te 

omschrijven. Hoewel op termijn de bodemsterkte zou toenemen onder NKG (door gradueel 

toenemende bodemdichtheid en toename aan stabiele, continue poriën), brengt de vochttoestand 

van de bodem de toepassing van NKG soms in het gedrang. Een aantal trends: 

- Het risico op bodemverdichting door bewerking onder te natte omstandigheden is het grootst bij te 

vroeg berijden in het voorjaar en te laat berijden in het najaar. 

- In die context is het tijdstip waarop NKG uitgevoerd kan worden in het najaar vaak moeilijk te 

verenigen met de praktijk. Veel bedrijven hebben een te groot areaal om voldoende lang te 

kunnen wachten en bv. alle wintertarwe na bieten laat in het najaar in te zaaien. Hoewel het 

tijdstip evenzeer ongunstig kan zijn voor ploegen, lost de intensief kerende bewerking onmiddellijk 

een deel van het verdichtingsprobleem (althans tijdelijk) op en ervaart men bij het rijden in de 

ploegvoor doorgaans minder problemen met slip. 

- In het voorjaar knelt het schoentje vaak bij het langzamer opdrogen van de grond na een niet-

kerende grondbewerking, daar waar de opgeworpen natte grond na ploegen sneller kan opdrogen 

en een zaai- of pootbedbereiding dan ook vlotter uitgevoerd kan worden (zie C.5). 

 

Figuur 26. Kwalitatief verband tussen het bodemvochtgehalte en de gevoeligheid van de bodem voor verdichting 

Droge en zeer natte gronden zijn minst gevoelig (Van Holm et al. 2012 naar Kok et al. 1996). 

 
 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Cauffman 2010, 2011, 2012; Van Holm et al. 2012) 

Een deel van het probleem bij dit vraagstuk is, net als bij het voorgaande onderwerp, dat de vraag op 

zich eigenlijk al vertrekt van de vereenvoudigende veronderstelling dat alle vormen van NKG sowieso 

wezenlijk verschillen van een ploegbewerking, zonder voldoende rekening te houden met onderscheid 

tussen verschillende types NKG (oppervlakkig/diep, intensief/extensief). 

Bovendien is het belangrijk om deze vraag in twee richtingen te beschouwen: enerzijds kan het 

type bodembewerking effectief de draagkracht van de bodem beïnvloeden, maar anderzijds 

beïnvloedt de reeds aanwezige draagkracht van de bodem (bv. bepaald door de vochttoestand) in 

zekere zin ook de mogelijkheden om een specifiek type bewerking uit te voeren. 

Zo bijvoorbeeld werden op de ‘Betho’-percelen te Tongeren de niet-kerende grondbewerkingen in het 

najaar (bv. voorafgaand aan de inzaai van wintertarwe) of de winter regelmatig bemoeilijkt door de te 
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natte veldomstandigheden. Hierdoor diende men soms te wachten tot er lichte (nacht)vorst optrad en 

de draagkracht van de bodem voldoende hoog was. In 2010 was men op ‘Betho-1’ zelf verplicht om 

alle objecten te ploegen, omdat een NKG-behandeling onmogelijk bleek. 

 

Directe evaluatie van effecten van bodembewerking op veranderingen in draagkracht van de bodem 

vond slechts sporadisch op enkele percelen binnen BodemBreed plaats. De voornaamste daarvan 

was een jaarlijkse evaluatie op de deelpercelen met korrelmaïs van ‘Betho’ te Tongeren (‘Betho-1’ in 

2009, ‘Betho-6’ in 2010 en ‘Betho-3’ in 2011), waar vertrokken werd van de vraagstelling of de 

draagkracht na een niet-kerende grondbewerking hoog genoeg is om in het voorjaar drijfmest toe te 

dienen. Daarbij werd in het voorjaar (maart-april) telkens 14 à 15 ton/ha varkensdrijfmest op het land 

verspreid en onmiddellijk ondergewerkt met een vleugelschaarcultivator. De conclusies waren gelijk 

voor elk van de drie geëvalueerde teeltjaren: de NKG-behandelingen (alle varianten, zowel diep als 

ondiep) vertoonden iets meer draagkracht dan de geploegde behandeling. Daaruit blijkt dat bij het 

toepassen van niet-kerende grondbewerking (waar bij de grond onbewerkt was of slechts beperkt 

bewerkt gedurende de wintermaanden) meer draagkracht is in het voorjaar dan op de geploegde 

akkers. Dit echter in schijnbare tegenstelling tot hetgeen te verwachten valt op basis van de 

waterhuishouding onder NKG (C.5.). De toplaag (0-10) is in de periode van zaai- of pootbedbereiding 

namelijk steeds vochtiger in de NKG-behandelingen in vergelijking met najaar- of winterploegen, en 

zodoende de draagkracht op dat moment wellicht ook lager. De grootste verschillen werden meestal 

opgetekend indien de grond in de winter niet werd bewerkt of indien de bewerking in de winter slechts 

ondiep was.  Omgekeerd is de laag 20-30 cm meestal vochtiger wanneer er in de winter is geploegd. 

Het is echter nog onvoldoende duidelijk in welke mate die diepe vochtige toestand de draagkracht 

beïnvloedt. 

Tot slot: onder NKG-behandelingen wordt regelmatig en zeker op korte termijn een toename in 

schijnbare bodemdichtheid waargenomen onder de bewerkingsdiepte (zie vorige onderzoeksvraag 

“Neemt bodemverdichting al dan niet toe onder NKG?”). Dat zou kunnen betekenen dat, in schijnbare 

tegenstelling tot het voorgaande, net door die toename in bodemdichtheid het risico op toekomstige 

(diepe) verdichtingen kleiner wordt. 

 

Op basis van de huidig beschikbare informatie is het onmogelijk een eenduidige conclusie te trekken 

betreffende de impact van een niet-kerende bodembewerking op draagkracht. Er zijn zowel redenen 

om aan te nemen dat deze zal toenemen (bv. enkele veldwaarnemingen en de verwachte toename in 

schijnbare bodemdichtheid) als dat ze zal afnemen (bv. op basis van bodemvochtcondities na NKG). 

 

C.6.5. Hoe bodemverdichting voorkomen? 
(Meuffels 2010b; Reubens et al. 2010; Van Holm et al. 2012; Vermeulen 2011; Vermeulen et al. 2012)  

De voornaamste bedreiging voor bodemverdichting van landbouwgrond is de inzet van zware 

machines op het veld. De graad van verdichting is daarbij onder meer afhankelijk van het aantal 

werkgangen, de bewerkingsdiepte, het type machine, de toegepaste belasting en de 

bodemomstandigheden. 

Omdat bodemverdichting nooit gunstig is voor plantengroei en het bodemleven, en nauwelijks door 

natuurlijke herstelprocessen wordt opgeheven, is het voorkomen van verdichting het eerste doel. In 

wat volgt worden een aantal mogelijke maatregelen opgelijst, vertrekkende van drie grote principes: 

(1) vermijd ongunstige omstandigheden, (2) kies voor de juiste bodembewerking binnen een 

aangepast bodembeheer, en (3) beperk de uitgeoefende spanningen op de bodem. Voor een aantal 

praktijkrichtlijnen per teelt wordt verder verwezen naar de brochure ‘Hoe aan de slag met niet-kerende 

grondbewerking’ (Muijtjens 2012). 

 

Ongunstige omstandigheden vermijden 
In paragraaf C.6.2. werd reeds aangehaald dat druk van machines niet beperkt blijft tot het vervormen 

van de bouwvoor. Vooral bij steeds nattere bodems breidt de druk zich uit naar diepere lagen. Jaar na 

jaar worden de diepere lagen verdicht en dit gebeurt eigenlijk onopgemerkt voor de gebruiker. De 
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gevolgen van een bewerking onder slechte omstandigheden zijn vaak heel moeilijk te corrigeren. Het 

is daarom belangrijk waar en wanneer mogelijk, bewerkingen in té natte bodems te vermijden om 

die sluipende verdichting te stoppen. Het is dan ook aangeraden de bodem aan het oppervlak en ook 

daaronder te beoordelen op vocht en de mate van versmering. Regelmatig wordt voor leembodems 

een maximum gravimetrisch vochtgehalte (watergetal) van 0,28 g/g ovendroge grond als richtlijn 

aangehaald (Meuffels, pers. comm.). Een kwalitatieve methode om de bodemtoestand (mate van 

versmering) te beoordelen komt uit bodemkunde. Daar wordt het kleigehalte geschat door de bodem 

te bevochtigen en dan tussen duim en wijsvinger te duwen. De lengte van de sliert vóór het afbreekt, 

duidt aan of er veel fijne deeltjes aanwezig zijn (hoe meer hoe langer de sliert). Een bodem die veel 

vocht bevat of die sterk versmeerd is (‘geboetseerd’ werd) zal lange slierten geven; een bodem die 

goed werd bewerkt kan dat niet (zie ook B.5). 

Deze theoretische aanbeveling om te natte omstandigheden te vermijden is instinctmatig door iedere 

landbouwer gekend. In de praktijk kan men dit soort situaties echter niet steeds ontwijken: het weer is 

wispelturig en soms is de noodzaak om te rijden er toch. Vooral in het najaar en bij rooivruchten 

(aardappelen, bieten, cichorei) of late maïs is het risico groot. Er zijn uiteenlopende aanbevelingen 

hoe om te gaan met die situaties: 

- Sommigen raden aan de verdichtingen ontstaan na passage van zware oogstmachines zo snel 

mogelijk (binnen de 24 uur) op te heffen door een voldoende diepe bewerking. 

- Anderen suggereren om  de bodem bij voorkeur toch wat te laten rusten en opdrogen voor de 

vervolgbewerkingen worden uitgevoerd. Daarna wordt best gekozen voor een eerste 

grondbewerking die diep genoeg gaat om alle versmeerde lagen te bewerken en losser te maken. 

- In natte omstandigheden dienen altijd de wiellasten verminderd te worden en wordt niet de 

maximale laadcapaciteit gebruikt (zie ook verderop). 

- Wanneer én de oogst en de daaropvolgende bodembewerking en/of inzaai van de groenbedekker 

in slechte omstandigheden moeten gebeuren, blijkt uit de geringe biomassaproductie van de 

groenbedekker, dat het mogelijk positieve effect zeer vaak teniet gedaan wordt. Beoordeel 

daarom vóór de keuze van de groenbedekker de toestand van de bodem en de periode van zaai 

(zie ook D.3). 

 

De juiste bodembewerking binnen een aangepast bodembeheer 
Uit al het voorgaande en met name paragraaf C.6.4. blijkt dat voor de selectie van de meest 

geschikte bodembewerking geen universele waarheden bestaan, en dat bij de afweging tussen 

ploegen of een vorm van NKG rekening gehouden dient te worden met onderscheid tussen 

verschillende types NKG (oppervlakkig/diep, intensief/extensief). Aanvullend kunnen onder meer 

volgende bedenkingen geformuleerd worden: 

- Bij traditioneel ploegen wordt vaak met één rij wielen ‘in de voor’ gereden, waardoor de druk in 

die voor sterk toeneemt en zodoende ook het risico op verdichting. Naast de invloed van de 

tractorwielen heeft ook het zoolijzer van de ploeg zelf een versmerend effect. Uit vele 

veldmetingen uitgevoerd door Van Holm et al. (2012) is echter gebleken dat de typische 

verdichting van de ploegzool (een drietal cm) niet vaak meer voorkomt. Door de evolutie van deze 

grondbewerking (bredere ploegen) is de mogelijke verdichting door het rijden in de ploegvoor 

verminderd.  

- Door geregeld gebruik van ondergronders op de ploeg (zeker op een zandige bodem) worden 

dergelijke dunne lagen opgebroken. Deze praktijk is binnen het projectgebied met name in Zuid-

Limburg reeds sterk ingeburgerd. 

- Bij vochtige condities in de ondergrond is het aangeraden ofwel de bodem te laten rusten ofwel 

aan het oppervlak te blijven indien de bewerking niet uitgesteld kan worden. Oppervlakkiger 

ploegen of ondiepe NKG kunnen dan een optie zijn. Echter, de daaropvolgende bewerking moet 

diep genoeg zijn om de (naar verwachting) versmeerde en/of verdichte bodem te herstellen. 

- Bij toepassing van een niet-kerende bewerking worden woelers die over een grote breedte in het 

horizontale vlak door de grond snijden (bv. type Combiplow) beter vermeden wanneer het risico 

op verdichting reëel is. Een smalle, stekende (verticale) beitel doet het risico op versmering dalen. 
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Merk hier op dat deze voorkeuren niet steeds te verenigen zijn met andere praktische knelpunten, 

zoals de mate van energieverbruik of efficiënte omgang met gewasresten. 

- Sporenwissers (triltand) kunnen gebruikt worden om wielsporen (ontstaan bij zaaien, poten, 

chemische gewasbescherming, etc.) los te trekken en zo plasvorming en (geul)erosie te 

vermijden. Ook op een aantal van de binnen BodemBreed opgevolgde percelen werden dergelijke 

sporenwissers ingezet (Cauffman 2010b;  2011;  2012; Meuffels 2010b;  2011b;  2012), soms met 

de specifieke bedoeling om het effect van deze sporenwissers te evalueren. Maar zowel in het 

voorjaar van 2009 als dat van 2010 en 2011 bleven hevige regenbuien uit waardoor eventuele 

verschillen niet zichtbaar werden (zie ook C.12). 

 

Andere aspecten van bodembeheer waarop ingespeeld kan worden: 

- Verminderen van het aantal veldbetredingen is vaak mogelijk door meerdere bewerkingen 

gelijktijdig uit te voeren in eenzelfde werkgang (bijvoorbeeld één werktuig vóór en één achter de 

tractor). Maar dan moet erover worden gewaakt dat de totale last niet te hoog wordt en de 

gewichtsverdeling overal optimaal blijft: te zware combinaties met zaaimachines bv. leiden tot 

verslemping bij regenval vlak na de zaai en tot verdichting. Bovendien vergt het correct afstellen 

van alle machines voldoende kennis en aandacht. 

- Bij de toepassing van vaste rijpadenteelt (spoorsynchronisatie of controlled traffic) wordt het 

exploitatieverkeer beperkt tot daartoe voorziene rijpaden, zodat enkel die oppervlakte potentieel 

gecompacteerd wordt. Waar niet meer gereden wordt, ontstaat een doorlatende, stabiele 

structuur. De verdichte ondergrond die op de rijpaden zelf ontstaat, is na verloop van tijd zelfs 

onder natte omstandigheden goed bereidbaar. De tractoren en andere exploitatiemachines 

worden uitgerust met RTK-GPS waardoor het spoor steeds op dezelfde plaats ligt. Knelpunten die 

de huidige toepassing beperken zijn onder meer het ontbreken van geschikte oogstmachines voor 

vaste rijpaden, en kleine en onregelmatige perceelsvormen in onze streken. 

- In landen met extensieve landbouw kunnen tractor-ploeg combinaties gebruikt worden waarbij 

de trekker niet langer in de open ploegvoor rijdt, maar op het ongeploegde oppervlak. Dergelijke 

machines worden hier wel eens gedemonstreerd, maar zijn niet wijd verspreid. Bovendien moet 

vermeld worden dat de oppervlakte die nog potentieel kan verdicht worden door in de ploegvoor te 

rijden steeds kleiner wordt naarmate meer scharen de werkbreedte verhogen. 

 

Beperken van de uitgeoefende spanningen op de bodem 
(Meuffels 2010b; Reubens et al. 2010; Van Holm et al. 2012; Vermeulen et al. 2012) 

Het beperken van de uitgeoefende spanningen op de bodem kan onder meer door het aanpassen van 

de wiellast, het kiezen voor aangepaste lage drukbanden en wielen, het aanpassen van de 

bandenspanning, het inschakelen van rupsbanden of het kiezen voor aangepaste oogstmachines. De 

juiste aanpassingen kunnen een groot verschil betekenen, zowel naar bodemverdichting als naar 

trekkrachtefficiëntie toe. Wel is het belangrijk te beseffen dat de trekkerbalans wijzigt naargelang 

toepassing van ploegen of een bepaalde vorm van NKG. Een aantal belangrijke richtlijnen binnen 

deze toch wel vrij complexe materie: 

- Wiellasten boven 3 à 4 ton per wiel dienen vermeden te worden. Aanpassen van de wiellast kan 

door andere wielconfiguraties te gebruiken. Zo zullen ‘dubbele wielen’ (twee wielen aan elk 

uiteinde van een as) alsook ‘tandem-assen’ (twee of meerdere assen achter elkaar, waarbij de 

wielen achter elkaar, in het zelfde spoor lopen) de wiellast verlagen voor éénzelfde totale 

belasting. Maar in de praktijk wordt met meer wielen vaak ook de last verhoogd. ‘Dubbele wielen’ 

krijgen de voorkeur omdat bij een tandem-as het positieve effect van een lagere wiellast wordt 

afgezwakt door een toename van het aantal wielpassages in hetzelfde rijspoor (van den Akker et 

al. 2003). 

- Aanpassen van het bandentype en kiezen voor wielen met grotere diameter wordt aangeraden. 

Doorgaans is een radiaalband een betere optie dan een stuggere diagonaalband voor een 

minimale bodemdruk. Ook worden brede banden aanbevolen om zodoende het contactoppervlak 

tussen band en bodem te vergroten, en dus insporing en verdichting te vermijden. Naar trekkracht 
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toe hebben bredere banden wel het nadeel dat ze over een grotere breedte het opgehoopt ‘bergje’ 

vooraan het wiel omhoog moeten (dit is het zogenaamde ‘bulldozing’ effect, zie Figuur 27).  

- De bandenspanning dient aangepast te worden in functie van de draagkracht van de bodem, de 

banden, de rijsnelheid en de wiellast. Vele testen toonden aan dat rijden op een juiste (lagere) 

bandenspanning leidt tot minder insporing, minder wielslip, meer trekkracht en lager verbruik aan 

brandstof. Voor een gegeven wiellast zal een lagere bandenspanning resulteren in een groter 

contactoppervlak tussen band en bodem en bijgevolg in een lagere gemiddelde contactdruk met 

de grond. Om verdichting te vermijden zou de bandendruk zo laag mogelijk moeten zijn: rond de 

0,8 à 1 bar tijdens het seizoen en rond de 0,4 à 0,6 bar in het natte voorjaar. Dit zorgt voor 

conflicten wanneer de machine zowel op het veld als op de weg moet rijden. De bandendruk voor 

veldverkeer moet laag zijn, voor het rijden op de weg zijn hoge bandendrukken vereist om slijtage 

tegen te gaan. Toch bestaan hier oplossingen voor, zoals het luchtdrukwisselsysteem. Praktisch: 

de bandentabel kan geraadpleegd worden om alle wielen op de juiste spanning te brengen. Voor 

zover bekend is er geen tabel die deze spanning en wiellast al in verband kan brengen met de 

bodemsoort en de vochttoestand. 

- De druk ontstaan bij toediening van (drijf)mest kan zeer hoog oplopen. Naast aanpassen van de 

bandenspanning, bieden een luchtdrukwisselsysteem, het rijden met een minder volle tank of het 

uitvoeren van een extra grondbewerking tussen mesttoediening en zaai- of pootbedbereiding 

mogelijkheden om hiermee om te gaan. In een demoproef op een aardappelperceel te 

Wijnandsrade (Vermeulen et al. 2012) werden een aantal van deze systemen uitgetest. Indicaties 

die uit deze proef komen, bevestigden de mogelijkheden om de bodemdruk te reduceren, maar 

wezen ook op een toename van het aantal kluiten >40 mm in de losse grond van de 

aardappelruggen en van het aantal meegeoogste grondkluiten door de diepe tussentijdse 

bewerking. 

- Mesttoediening met zeer lage bodemdrukken door toepassing van de aanvoersleepslangen-

methode is ook een optie. Hierbij wordt de mest van op afstand naar de mestmachine verpompt. 

Omdat op hellend terrein de krachten op de sleepslang te groot kunnen zijn, werden recent 

aangepaste slanghaspelsystemen ontwikkeld. 

- Rupsbanden in plaats van traditionele wielen: in theorie zouden rupsen het contactoppervlak 

vergroten en tot 0,45 à 0,50 bar minder druk uitoefenen op de grond dan banden. Bij veel 

rupsbanden is de druk echter niet gelijkmatig verdeeld, aangezien het gewicht steunt op de voor- 

en achterwielen, die op de assen staan. In sommige gevallen werd gekozen voor een groter 

achterwiel (zoals bij tractoren) dat dan de grootste last krijgt. Indien rupsen worden toegepast op 

een te natte bovengrond ontstaat een “vermalend” effect. De beste resultaten worden bekomen op 

zachte (natte) bodem, wanneer de druk gelijkmatig is verdeeld, bij de breedste rubber rupsen, en 

met flexibele (verende) tussenwielen.  

- Een aantal oogstmachines hebben de wielen zodanig geplaatst dat ze niet langer in hetzelfde 

spoor lopen, maar bijna de gehele oppervlakte gebruiken. Daardoor is spoorvorming niet langer 

zichtbaar, maar dit kan tot de valse veronderstelling leiden dat er geen verdichting is opgetreden. 

Het gewicht is niet noodzakelijk gelijk verdeeld over alle wielen. 

- Merk op dat deze voorkeuren om verdichting te vermijden soms contraproductief zijn naar 

brandstofbezuiniging toe. 
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Figuur 27. Links: Lagere bandenspanning zorgt voor minder slip

Impact van een band op de bodem

 

Om bodemverdichting te voorkomen, kan vertrokken worden van 

(1) Bewerkingen in ongunstige (te natte)

verdichting te stoppen. Het is dan ook aangeraden de bodem aan het oppervlak en ook daaronder te 

beoordelen op vocht en de mate van versmering

(2) De meest geschikte bodembewerking 

bodembeheer. Gebruik van ondergronders op de ploeg, een smalle, stekende (verticale) beitel bij 

NKG en sporenwissers doen het risico op versmering en verdichting dal

aantal veldbetredingen, de toepassing van vaste rijpadenteelt of tractor

trekker op het ongeploegde oppervlak rijdt zijn gunstige maatregelen.

(3) Uitgeoefende spanningen op de bodem 

van de wiellast, het kiezen voor aangepaste lage drukbanden en wielen, het aanpassen van de 

bandenspanning, het inschakelen van rupsbanden of het kiezen voor aangepaste oogstmachines

 

C.6.6. Hoe een bestaande bodemverd
(Reubens et al. 2010; Van Holm et al. 2012

Het belangrijkste basisprincipe is wellicht dat pas na een goede 

veld kan worden geoordeeld ove

identificeren van de specifieke zones van verdichting in, alsook het bepalen van de diepte van de 

verdichting en kennis van de textuur. 

remediërend vermogen van biologische activiteit (

plantenwortels) en natuurlijke processen (cfr. afwisselende vries

Echter, deze zullen slechts in een beperkt aantal situaties volstaan. Zo i

regenwormen om verdichte lagen (bv. ploegzolen) te doorboren wellicht overroepen en is hun effect 

op verdichting eerder preventief dan wel curatief. 

verschillende cultivars van eenzelfde gewas

met verschillende verdichting al dan niet te penetreren

wortelende gewassen in staat zijn om bodems met een hoge penetratieweerstand te doorboren en 

ook in de verdichte zones te wortelen.

Heeft men met een ernstig verdichtingsprobleem te kampen, dan 

worden naar de oorzaak. Men dient zich de vraag te stellen of een verdichting een natuurlijke (bv. 

een slechte ontwatering) dan wel een

werkomstandigheden) heeft. Kan de oorzaak op een andere manier weggenomen worden dan door 

bewerking, dan verdient dit steeds 

drainage. 

Wanneer wortelontwikkeling, gasuitwisseling en drainage niet belemmerd worden door de verdichte 

laag, kan deze een belangrijke rol vervullen bij het absorberen van compactiedrukken alvorens deze 

de losse ondergrond bereiken. In dat geval zou het vernietigen van d

alleen maar gevoeliger maken voor verdichting en is het aanbevolen om de verdichte laag in stand te 
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agere bandenspanning zorgt voor minder slip en minder verdichting (Meuffels 2010b

de bodem (Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH 2008

 

Om bodemverdichting te voorkomen, kan vertrokken worden van drie grote principes:

(te natte) omstandigheden dienen vermeden te worden 

verdichting te stoppen. Het is dan ook aangeraden de bodem aan het oppervlak en ook daaronder te 

beoordelen op vocht en de mate van versmering. 

odembewerking dient steeds gekozen te worden binnen een aangepast 

. Gebruik van ondergronders op de ploeg, een smalle, stekende (verticale) beitel bij 

NKG en sporenwissers doen het risico op versmering en verdichting dalen. Ook het beperken van het 

aantal veldbetredingen, de toepassing van vaste rijpadenteelt of tractor-ploeg combinaties waarbij de 

trekker op het ongeploegde oppervlak rijdt zijn gunstige maatregelen. 

itgeoefende spanningen op de bodem kunnen beperkt worden via onder meer het aanpassen 

van de wiellast, het kiezen voor aangepaste lage drukbanden en wielen, het aanpassen van de 

bandenspanning, het inschakelen van rupsbanden of het kiezen voor aangepaste oogstmachines

estaande bodemverdichting opheffen? 
Reubens et al. 2010; Van Holm et al. 2012, Meuffels et al. 2012) 

Het belangrijkste basisprincipe is wellicht dat pas na een goede evaluatie van de toestand

veld kan worden geoordeeld over de nood aan een ingreep en de te hanteren methode. 

identificeren van de specifieke zones van verdichting in, alsook het bepalen van de diepte van de 

verdichting en kennis van de textuur. Bij minder ernstige verdichtingsproblemen worden het 

remediërend vermogen van biologische activiteit (bv. pendelregenwormen, 

plantenwortels) en natuurlijke processen (cfr. afwisselende vries- en dooiperioden) aangehaald. 

Echter, deze zullen slechts in een beperkt aantal situaties volstaan. Zo is het vermogen van 

regenwormen om verdichte lagen (bv. ploegzolen) te doorboren wellicht overroepen en is hun effect 

op verdichting eerder preventief dan wel curatief. Ook wortels van verschillende gewassen

verschillende cultivars van eenzelfde gewas) verschillen aanzienlijk in hun vermogen om bodemlagen 

met verschillende verdichting al dan niet te penetreren, waarbij doorgaans vooral sterk (= diep) 

wortelende gewassen in staat zijn om bodems met een hoge penetratieweerstand te doorboren en 

rdichte zones te wortelen. 

Heeft men met een ernstig verdichtingsprobleem te kampen, dan moet eerst en vooral 

. Men dient zich de vraag te stellen of een verdichting een natuurlijke (bv. 

dan wel een mechanische oorzaak (bv. te hoge druk, te natte 

werkomstandigheden) heeft. Kan de oorzaak op een andere manier weggenomen worden dan door 

steeds de voorkeur. Denk bv. aan het verbeteren van de ontwatering door 

wortelontwikkeling, gasuitwisseling en drainage niet belemmerd worden door de verdichte 

laag, kan deze een belangrijke rol vervullen bij het absorberen van compactiedrukken alvorens deze 

de losse ondergrond bereiken. In dat geval zou het vernietigen van deze laag de diepere bodemlagen 

alleen maar gevoeliger maken voor verdichting en is het aanbevolen om de verdichte laag in stand te 

Meuffels 2010b). Rechts: 

Deutscher Landwirtschaftsverlag GmbH 2008). 
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te hoge druk, te natte 

werkomstandigheden) heeft. Kan de oorzaak op een andere manier weggenomen worden dan door 

de voorkeur. Denk bv. aan het verbeteren van de ontwatering door 

wortelontwikkeling, gasuitwisseling en drainage niet belemmerd worden door de verdichte 

laag, kan deze een belangrijke rol vervullen bij het absorberen van compactiedrukken alvorens deze 

eze laag de diepere bodemlagen 

alleen maar gevoeliger maken voor verdichting en is het aanbevolen om de verdichte laag in stand te 
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houden. Blijkt uiteindelijk een (diepe) bodembewerking toch onvermijdelijk, dan zijn dit alvast enkele 

aspecten om in acht te nemen: 

- Op basis van de diepte van de verdichting dient een werktuig gekozen te worden dat diep genoeg 

(maar ook niet dieper) gaat. 

- Enkel de verdichte zones in een veld hebben baat bij het losmaken van de bodem. Met andere 

woorden: het losmaken van storende verdichte lagen dient enkel te gebeuren daar waar ze zich 

bevinden. Een lokale inzet van bewerking betekent ook een kostenbesparing (brandstof). 

- Bij het mechanisch losmaken van de bodem mag de draagkracht van de bodem niet te ver 

opgeheven worden: een te losse bodem is gevoelig voor verdere compactie. Daarenboven moet 

vermeden worden dat nog diepere lagen door dergelijke ingrijpende bewerking verdicht worden. 

- Dunne verdichte lagen kunnen verdwijnen door regelmatig bewerkingsdiepte te veranderen. 

- Dikke verdichte lagen kunnen gedeeltelijk losgemaakt worden. Wanneer enkel de bovenlaag 

wordt los gemaakt wordt een voldoende diepe bewortelbare laag gecreëerd en de draagkracht 

blijft behouden. Slechts als ook de infiltratie meer wordt belemmerd dan in nabijgelegen niet 

verdichte zones, kan overwogen worden dieper los te maken. 

- Afhankelijk van de situatie zal een bepaalde bewerking de voorkeur genieten. Het opheffen van 

diepe verdichting behoeft niet altijd een ploeg. Diepe bodembewerking kan bv. ook met een 

decompactor, een diepwoeler of een diepspitter gebeuren. 

- Na bewerking wordt best op lage druk gereden en dit onder goede (droge) omstandigheden. 

- Er wordt voorgesteld een rustperiode te respecteren na decompactie door een diepwortelend 

gewas (groenbedekker) te voorzien (bijvoorbeeld een graangewas of luzerne). 

 

Ook op verschillende percelen opgevolgd binnen BodemBreed waren er situaties waarbij gezocht 

werd naar de meest geschikte bodembewerkingstechniek om met een plaatselijk verdichte bodem om 

te gaan. Zo bijvoorbeeld op ‘Proefboerderij perceel 5’ waar de manier om de bodem los te werken na 

de late suikerbiet oogst (onder zeer natte omstandigheden) in 2010 een significant effect had op de 

daaropvolgende wintertarwe opbrengst. De vijf najaarsbehandelingen (vóór inzaai van wintertarwe) 

waren ploegen, een intensief mengende diepe en ondiep NKG met een voorzetcultivator, ondiep 

woelen met een voorzetwoeler, en diep woelen met een tweebalkscultivator. Let wel: omdat er 

verschillende bewerkingen na elkaar gebeurden zijn de gevolgen niet enkel toe te schrijven aan de 

eerste soort grondbewerking. De diverse metingen toonden aan dat de verdichting van het profiel 

vooral in de diepte verschilde en dat een grotere verdichting gevolgen had op het bewaren van 

bodemvocht. De opbrengst bleek hoogst in de combinatie startend met ploegen. Ook het losmaken 

van de laag onder de “ploegzool” (diep woelen) bleek gunstig te zijn en daarbij de nadelen van 

verdichting ten gevolge minder intense bewerking van de grond op te heffen. 

 

 

Heeft men met een ernstig verdichtingsprobleem te kampen, dan moet eerst en vooral gezocht 

worden naar de oorzaak. Kan de oorzaak op een andere manier weggenomen worden dan door 

bewerking, dan verdient dit steeds de voorkeur. Is een bodembewerking aan de orde, dan zijn dit 

enkele belangrijke principes: 

- De bewerkingsdiepte dient nauwgezet gecontroleerd te worden, om de bodem diep genoeg en 

anderzijds niet dieper dan strikt noodzakelijk te bewerken; 

- Het losmaken van storende verdichte lagen dient enkel te gebeuren daar waar ze zich bevinden; 

- Regelmatig van bewerkingsdiepte veranderen kan dunne verdichte lagen opheffen; 

- Na bewerking wordt best op lage druk gereden; 

- Een rustperiode wordt best gerespecteerd na decompactie door een diepwortelend gewas 

(groenbedekker) te voorzien. 
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C.6.7. Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 
- Er zijn allerhande verschillen in dichtheid en verdichting tussen zones binnen elk veld. Rekening 

houden met die verschillen is noodzakelijk. Het blijft echter wachten op sensoren die het mogelijk 

zullen maken om daar ook effectief werk van te maken op bedrijfsniveau (zie B.8). 

- Op basis van de toestand van de bodem dient die bewerking gekozen te worden die de best 

mogelijke structuur kan bewerkstelligen. Dit kan een aanzet worden voor verder onderzoek, maar 

heeft wel praktische gevolgen. Zo zou de toestand van de bouwvoor geëvalueerd moeten worden 

vóór de bewerking. 

- De algemene principes in verband met ‘hoe verdichting te voorkomen’ of ‘hoe om te gaan met een 

bestaande verdichting’ zijn gekend. Het ontbreekt op heden echter vaak aan concrete cijfers, 

richtlijnen en drempelwaarden als handvaten om hiermee aan de slag te gaan. Denk aan bv.: 

o Richtlijnen die bandenspanning en wiellast in verband kunnen brengen met de bodemsoort 

en de vochttoestand. 

o Richtlijnen over hoe de toestand van de bouwvoor te evalueren en op basis daarvan de 

meest geschikte bewerking te kiezen. 

o Richtlijnen over hoe de draagkracht van de bodem niet te ver op te heffen bij het mechanisch 

losmaken van de bodem. 

o Drempelwaarden betreffende de noodzaak om mechanisch in te grijpen (tot wanneer kunnen 

natuurlijke processen volstaan). 

 

 

C.7. Bodembewerking en bodemleven 

C.7.1. Effect op micro-organismen 
 

“Stijgt de biomassa en activiteit van microbiële biomassa onder NKG?” 
 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Reubens et al. 2010) 

Onder NKG neemt de microbiële biomassa (zowel van schimmels als van bacteriën) in omvang toe in 

de toplaag (5 tot 20 cm). Dit is grotendeels te danken aan betere bodemfysische omstandigheden 

(waaronder beluchting, een gunstig waterhoudend vermogen, beperkte temperatuur- en 

vochtfluctuaties) en een toename van de organische koolstof in de toplaag.  

Meer nog dan door het bewerkingstype, wordt de microbiële biomassa positief beïnvloed door het 

behoud van gewasresten op het veld. Met andere woorden: niet zozeer de bodembewerking op zich, 

maar wel de combinatie van bodembewerking en gewasrestenbeheer beïnvloedt de microbiële 

biomassa. 

Een vaak gemaakte veralgemening is dat binnen de microbiële gemeenschap de schimmel/bacterie 

verhouding zou stijgen onder NKG. Hoewel doorgaans correct, hangt het resultaat onder meer af van 

de diepte waarop metingen uitgevoerd worden. De toename in schimmelbiomassa vindt voornamelijk 

plaats bij de gewasresten en dus nabij het bodemoppervlak (0-10 cm).  

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Zanen et al. 2012) 

De bacteriële biomassa en schimmelbiomassa en -activiteit werden in 2011 onderzocht op de 

percelen ‘Heppen’, ‘Hangar’, ‘Kortrijkdorp’, ‘Nieuwe Stal’, ‘Lange Weide’, ‘Schnackers 2011’ en ‘Betho-

2’. In tegenstelling tot wat bekend is uit de literatuur (Reubens et al. 2010) leidde bodembewerking 

niet tot significante verschillen in de toplaag (0-20 cm). Opvallend was de zeer lage bacteriële 

biomassa bij de behandeling ploegen in het perceel ‘Nieuwe Stal’. Een mogelijke verklaring volgde na 

een visuele bodembeoordeling. De bodem onder ploegen was compact en bevatte veel organisch 

materiaal op 30 cm diepte. Bijgevolg was er minder organisch materiaal aanwezig in de bemonsterde 

0-20 cm laag. Anderzijds was er bij de twee NKG-varianten op dit perceel vooral veel organisch 

materiaal aanwezig in de bovenste 20 cm (bemonsteringsdiepte) wat ten goede kwam aan de 



 Deel C: Bodembewerking: types en impact 

 71 
 

aanwezige microflora en -fauna. Als maat voor de activiteit van de micro-organismen werden ook de 

potentieel mineraliseerbare N en C bepaald. Enkel de potentieel mineraliseerbare N was significant 

hoger bij NKG ten opzichte van ploegen.  

 

C.7.2. Effect op nematodenpopulaties 
 

“Stijgen aantallen en diversiteit van nematoden onder NKG?” 
 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Reubens et al. 2010) 

Hoewel enkele studies melding maken van een globale toename onder NKG, zorgt een omschakeling 

naar NKG vermoedelijk vooral voor een verschuiving tussen verschillende nematodengroepen. Dat is 

een logisch gevolg van de enorme diversiteit aan voedingspatronen en fysieke leefcondities tussen de 

verschillende soorten nematoden. Eén bewering is dat onder NKG met residubehoud het aandeel 

vrijlevende (gunstige) nematoden zou stijgen, maar algemeen kan men concluderen dat er op heden 

onvoldoende data zijn om een betrouwbare voorspelling te maken. 

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Zanen et al. 2012) 

In het voorjaar van 2011 werd de nematodenpopulatie onderzocht op de percelen ‘Heppen’, ‘Hangar’, 

‘Kortrijkdorp’, ‘Nieuwe Stal’, ‘Lange Weide’ en ‘Schnackers 2011’. Bodembewerking leidde hier niet tot 

verschillen in aantallen en diversiteit van nematoden of tot verschuivingen tussen de verschillende 

voedingsgroepen. Voor nematodenaantallen en -diversiteit heeft de extreme droogte in het voorjaar 

van 2011 de meetresultaten waarschijnlijk beïnvloed. Op vlak van voedingsgroep waren er een paar 

interessante uitschieters: de NKG-behandeling op het perceel ‘Lange Weide’ toonde een zeer hoog 

percentage schimmeletende nematoden. Er werd echter geen relatie gevonden met de 

schimmelbiomassa. De behandeling ploegen van perceel ‘Kortrijkdorp’ had relatief veel 

plantparasitaire nematoden (62 %). Een relatief stabiele indicator voor de hoeveelheid gunstige 

nematoden in het voedselweb is het aantal roofnematoden (= carnivoren en omnivoren samen). Het 

aantal roofnematoden geeft een snel beeld van de ontwikkeling van het voedselweb; veel rovers 

betekent dat er veel te eten valt of weinig predatie is. De NKG-behandeling op perceel ‘Kortrijkdorp’ 

scoorde extreem laag, terwijl de NKG-behandeling op perceel ‘Hangar’ hierin erg hoog scoorde. 

Onder de plantparasitaire nematoden kwam het wortellesieaaltje Pratylenchus op alle locaties voor. 

Opvallend daarbij was het hoge aantal in de NKG-behandeling op perceel ‘Lange Weide’. 

Tylenchorhynchus zijn ecoparasieten (prikken de plant aan) en weinig schadelijk, maar kunnen 

groeiremming in gras en granen veroorzaken. Op perceel ‘Schnackers 2011’ waren bij de behandeling 

ploegen de aantallen erg hoog (103 tot 382 per 100 g grond). Trichodoride-aaltjes kunnen al in relatief 

lage aantallen schade geven. Ze veroorzaken directe en indirecte schade aan een breed scala van 

gewassen. Indirecte schade wordt veroorzaakt doordat ze o.a. het Tabaksratelvirus (TRV) kunnen 

overbrengen, veroorzaker van ernstige kwaliteitsschade in aardappel. Op de bemonsterde percelen 

waren de aantallen steeds hoger bij NKG. 

 

C.7.3. Effect op regen- en potwormen 
 

“Stijgen aantallen en biomassa van regenwormen en potwormen onder NKG?” 
 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Reubens et al. 2010; Zanen et al. 2011b) 

Grotere organismen blijken sterk gevoelig te zijn voor verstoring door bodembewerking. Iedere vorm 

van mechanische verstoring heeft sowieso een directe impact op de bodemfauna door het fysiek 

doden, verwonden en blootstellen aan predatie tijdens de bewerking en een indirecte impact door het 

vernietigen van hun habitat. Hoe intensiever en dieper die bewerking, hoe ernstiger de schade. 
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Onder NKG zijn regenwormen reeds op korte termijn (1 tot enkele jaren) talrijker en actiever, dankzij 

de aanwezigheid van meer bodemvocht, een hoger voedselaanbod (gewasresten, organisch 

materiaal) en minder vernieling van gangen. In een aantal proeven, zowel binnen het projectgebied 

als daarbuiten, wordt deze bevinding genuanceerd, en geeft men aan dat er geen grote verschillen 

waren in totale hoeveelheid wormen, maar wel in totale biomassa en soortensamenstelling. Het 

positief effect van omschakeling naar NKG is daarbij relatief het grootst voor de diepgravende soorten 

(ook pendelaars of Anekische wormen genoemd), en met name voor Lumbricus terrestris. Dit werd 

ook aangetoond in het onderzoeksproject ECOWORM (Valckx et al. 2009b) in Vlaanderen. Deze 

pendelaars zijn vanuit landbouwkundig standpunt de meest functionele.  

Ook het aantal potwormen lijkt toe te nemen onder NKG en dit vooral in de bovenste laag van de 

bodem. Dit is gunstig aangezien de positieve effecten van potwormen op de bodemstructuur in de 

bovengrond sterker zijn als de potwormen geconcentreerd zitten in de toplaag.  

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Janssens et al. 2012; Zanen et al. 2012) 

Tellingen uitgevoerde door het LBI op de percelen ‘Heppen’, ‘Proefboerderij Perceel 5’, ‘Schnackers 

2011’ en ‘Betho-2 en -6’ en op de langetermijnpercelen ‘Nieuwe Stal’, ‘Hangar’, ‘Lange Weide’ en 

‘Kortrijkdorp’ in het voorjaar van 2011 lieten een duidelijke trend zien van meer potwormen bij NKG 

(Figuur 28). Verder bleek ook dat de potwormen sterk te lijden hadden onder het extreem droge 

voorjaar van 2011. Dit was duidelijk zichtbaar op perceel ‘Betho’ waar in maart nog aantallen van om 

en bij de 30.000 potwormen per m
2
 (‘Betho-2’) werden geteld terwijl 2 maanden later de dichtheid niet 

hoger dan 610 potwormen per m
2
 (‘Betho-6’) kwam (Figuur 28).  

 

Figuur 28. Potwormtellingen verricht op de percelen ‘Heppen’, ‘Pb Perceel 5’, ‘Schnackers 2011’ en ‘Betho 2 en 

6’ en op de lange termijn percelen ‘Nieuwe Stal’, ‘Hangar’, ‘Lange Weide’ en ‘Kortrijkdorp’ in het 

voorjaar van 2011. De bemonstering vond plaats tussen 18 maart en 7 juli (Zanen et al. 2012). 

 
 

In Figuur 29 zijn de regenwormbepalingen samengebracht, zoals uitgevoerd binnen het project 

BodemBreed. Deze werden aangevuld met de regenwormtellingen op de opgevolgde 

langetermijnpercelen zoals uitgevoerd binnen het Interregproject Erosiebestrijding (Verlinden et al. 

2005). Het positieve effect van NKG op de regenwormpopulatie dat beschreven werd in de literatuur, 

kon met de data van BodemBreed niet altijd worden aangetoond. Op het perceel ‘Hangar’ in 2010 en 

op de percelen ‘Lange Weide’ en ‘Kortrijkdorp’ in 2011 werden significant meer regenwormen 

aangetroffen in de niet-kerende behandelingen maar even vaak toonden de geploegde behandelingen 

een hoger regenwormaantal. Ook het effect van NKG op de regenwormbiomassa op diezelfde 
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percelen was niet eenduidig positief. Verder hadden de regenwormen sterk te lijden onder de extreme 

droogte in het voorjaar van 2011. Niet alleen konden maar een paar percelen bemonsterd worden, de 

lage aantallen maakten het bovendien moeilijk om eventuele verschillen tussen behandelingen aan te 

tonen. 
 

Figuur 29.  Regenwormbepalingen (aantal (links) en biomassa (rechts)) verricht op de percelen ‘Betho’, 

‘Heppen’, ‘Schnackers 2011’ in het voorjaar van 2011 en op de lange termijn percelen ‘Nieuwe Stal’, 

‘Hangar’, ‘Lange Weide’ en ‘Kortrijkdorp’ in het najaar van 2004, 2010 en 2011 en in het voorjaar van 

2003 en 2005 (Zanen et al. 2012; Janssens et al. 2012; Verlinden et al. 2005) 

 
 

Door de sterke afhankelijkheid van het bodemleven van abiotische factoren (bv. temperatuur, 

neerslaghoeveelheid, etc.) waren de resultaten binnen BodemBreed zeer variabel. Bijgevolg zijn enkel 

een aantal voorzichtige conclusies mogelijk:  

- NKG leidde niet eenduidig tot een stijging (maar ook niet tot een daling) in de biomassa en de 

activiteit van micro-organismen in de toplaag (0-20 cm), in tegenstelling tot wat doorgaans 

wordt aangegeven in de literatuur; 

- In tegenstelling tot de resultaten uit de literatuur, werd binnen het project BodemBreed geen 

stijging van de vrijlevende nematoden onder NKG vastgesteld. Ook de invloed van NKG op 

plantparasitaire nematoden was niet eenduidig; 

- NKG leidde tot hogere potwormaantallen (hoewel niet significant), in overeenstemming met de 

literatuur; 

- Het positief effect van NKG op de regenwormpopulatie werd niet altijd bevestigd binnen het 

project BodemBreed. 

 

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek: 

- Aangezien de activiteit van bodemorganismen sterk afhankelijk is van de vochtcondities, 

worden de bemonsteringen best uitgevoerd in het voor- of najaar wanneer de bodem nog 

voldoende vochtig is.  

- Om meer sluitende conclusies te kunnen trekken over de relatieve verschillen tussen 

bewerkingssystemen, door bv. data van verschillende percelen samen te zetten, moet het 

relatieve tijdstip van de regenwormtellingen (bv. 3 weken na ploegen) hetzelfde zijn. 
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C.8. Bodembewerking, ziektedruk en plagen 

C.8.1. De ziektedruk onder NKG 
 

“Stijgt de ziektedruk onder NKG?” 

 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Audenaert et al. 2011; Reubens et al. 2010) 

Heel wat potentieel negatieve gevolgen van NKG voor ziektedruk zijn gerelateerd aan het behoud van 

de gewasresten op het bodemoppervlak, die fungeren als voedselbron en overbrugging tussen twee 

opeenvolgende gewassen. Bovendien worden door ploegen de bodempathogenen zelf verplaatst naar 

diepere bodemlagen, en is bewezen dat bodempathogenen in het algemeen minder effect hebben op 

de plant als ze zich verder van de stengelbasis bevinden. Daarnaast zijn de groeiomstandigheden bij 

NKG, met name het koeler en vochtiger bodemoppervlak, gunstiger voor deze pathogenen, zeker bij 

behoud van gewasresten. Toch kunnen op langetermijn de verbeterde bodemcondities onder NKG de 

ziektewerendheid positief beïnvloeden. Hierin spelen vooral de opbouw van OS en de daaraan 

gerelateerde toename in activiteit van het bodemleven een doorslaggevende rol. Niet enkel pathogene 

organismen maar ook gunstige micro-organismen die een rol kunnen spelen in het onderdrukken van 

pathogenen kunnen gestimuleerd worden. In die optiek hebben meerdere onderzoekers aangegeven 

dat in de eerste jaren de ziektedruk gemiddeld genomen zal toenemen onder NKG. Daarna wordt 

echter een omslagpunt verwacht, waarna de ziektedruk opnieuw afneemt door toenemende 

biologische controle. De weersomstandigheden en andere teelttechnische maatregelen hebben echter 

vaak een nog belangrijker rol op het vlak van ziektedruk.  

 

Een belangrijke pathogeen geassocieerd met NKG is aarfusarium. Aarfusarium is de verzamelnaam 

voor identieke symptomen veroorzaakt door verschillende schimmelspecies waarvan Fusarium 

graminearum, F. avenaceum, F. poae, F. culmorum  en Microdochium nivale (syn. F. nivale) de 

belangrijkste vertegenwoordigers zijn. Iedere soort heeft zijn eigen specifieke optimale 

omgevingscondities en een typerend mycotoxinepatroon. Gewasresten van maïs, tarwe en eventueel 

ander aangetast organisch materiaal, vormen de belangrijkste infectiebron waar aarfusarium 

saprofytisch op overleeft. De gewasresten fungeren als primair inoculum waarop later in het 

groeiseizoen ascosporen, conidia en chlamydosporen kunnen ontstaan. Regen is noodzakelijk om tot 

een verspreiding van deze sporen te komen. 

Naast Fusarium wordt de laatste jaren ook Helminthosporium aangetroffen in maïs. Deze 

schimmelziekte veroorzaakt bladvlekken bij maïs. Een besmetting met Helminthosporium vindt plaats 

vanuit gewasresten. Door het opspatten van schimmelsporen raken de onderste bladeren 

geïnfecteerd (primaire aantasting). Vervolgens kan de schimmel hogere delen in de plant bereiken en 

via de wind over het perceel en verder verspreid worden (secundaire aantasting).  

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Cauffman 2011;  2012; Heremans & Haesaert 2012; Meuffels 2010b;  2011b;  2012; Van de Ven 

2010b;  2011a;  2011b;  2012) 

Op percelen ‘Nieuwe stal’, ‘Heppen’, ‘Betho-3’ en ‘Betho-6’ werd door HoGent via DNA onderzoek de 

aanwezigheid van de 5 belangrijkste Fusarium soorten in de toplaag van de bodem, op onkruiden en 

oogstresten bij staalname 1 en de planten en kolven bij staalname 2 bepaald (Tabel 7). De 

groeiseizoenen 2010 (staalname 1 in december 2009 en januari 2010 en staalname 2 in juli 2010) en 

2011 (staalname 1 in december 2010 en staalname 2 in juli 2011) waren gekenmerkt door een lage 

ziektedruk door aarfusarium door de zachte maar droge voorjaren (Heremans & Haesaert 2012).  

Het type bodembewerking had weinig effect op de aanwezigheid van Fusarium. Bij de NKG-

behandelingen werd meestal één Fusarium soort in de toplaag van de bodem en op het onkruid 

waargenomen en bij de behandelingen ploegen en directzaai slechts in de helft van de metingen. De 

dominerende soort in de bodem en op onkruiden was F. culmorum. Hierbij moet echter wel opgemerkt 

worden dat bij staalname 1 op perceel ‘Heppen’ in 2010 en 2011 na de oogst van de maïs en perceel 
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‘Nieuwe Stal’ na de oogst van de wintertarwe de bodembewerking bij alle behandelingen gelijk was. 

Op wintertarwe werden in juli meestal geen Fusarium soorten waargenomen maar op maïsplanten 

vaak wel (Heremans & Haesaert 2012).  

 

Op verschillende BodemBreed percelen werd de ziektedruk visueel opgevolgd. Op de 

wintertarwepercelen ‘Betho-1’, ‘Betho-2’ en ‘Betho-3’ in 2010 en ‘Betho-4’, ‘Betho-5’ en ‘Betho-6’ in 

2011 werden geen verschillen in aantasting tussen de verschillende bodembewerkingen 

waargenomen (Cauffman 2011; Cauffman 2012). Diep en ondiep ploegen en woelen bij de teelt van 

zomergerst op perceel ‘Schnackers 2010’ resulteerden niet in verschillen in aantasting door Fusarium 

en Helminthosporium (Meuffels 2012). Op de maïspercelen (‘Heek’ in 2009 en 2010, ‘Heppen’ in 

2009, 2010 en 2011, ‘Kasterlee’ in 2010 en 2011 en ‘Betho-6’ in 2010) werd bij geen enkele 

bodembewerking aantasting door Fusarium en Helminthosporium vastgesteld (Cauffman 2011; 

Meuffels 2010b;  2011b; Van de Ven 2010b;  2011a;  2011b;  2012). 

 

Op de percelen ‘Heppen’ en ‘Kasterlee’ werd ook de aanwezigheid van builenbrand opgevolgd. Er 

werd alleen builenbrand vastgesteld op perceel ‘Kasterlee’ in 2010. De NKG behandelingen gaven 

minder builenbrand dan ploegen of spitten. Het verschil tussen NKG en ploegen bedroeg ca 10% en is 

wellicht te verklaren doordat de bodem in het najaar werd geploegd om het gras in te zaaien. De 

sporen van de builenbrandschimmel werden op deze manier ingewerkt. Bij de bodembewerkingen in 

het voorjaar bleven de sporen bij de NKG onderin de bouwvoor terwijl ze bij het ploegen terug naar 

boven werden gehaald. De gunstige omstandigheden zorgden ervoor dat de schimmel zich kon 

ontwikkelen (Van de Ven 2010b;  2011a;  2011b;  2012). 

 

Tabel 7. Voorkomen van Fusarium-soorten (van 0 = geen tot 5 = alle van de vijf onderzochte soorten aanwezig) 

in de bodem, op onkruiden, oogstresten, planten en kolven in 2010 (staalname 1 in december 2009 of 

januari 2010 en staalname 2 voor plant en kolf in juli 2010) en 2011 (staalname 1 in december 2010 en 

staalname 2 voor plant en kolf in juli 2011) (naar Heremans & Haesaert 2012). 

Locatie Jaar Voorteelt Bij staalname 1 Behandeling Staalname 1 Staalname 2 

     Bodem Onkruid Oogstrest Plant Kolf 

 Maïs 

Betho-6 2010 Wintertarwe Hoofdbewerking na NKG diep 1 1 
 

1 0 

   
groenbedekker Ploegen 0 0 

 
1 2 

Betho-3 2011 Wintertarwe Hoofdbewerking na NKG diep 1 1 
 

1 
 

   
groenbedekker Ploegen 1 0 

 
0 

 
Heppen 2010 Maïs Grasgroenbedekker* NKG diep 1 0 1 1 0 

 
  

(inzaai oktober) NKG ondiep 0 1 2 0 0 

   
 Direct zaai 1 0 0 0 0 

   
 Ploegen 0 1 1 0 0 

Heppen 2011 Maïs Grasgroenbedekker* NKG diep 2 0 0 1 0 

   
(inzaai november) NKG ondiep 1 0 0 0 0 

   
 Direct zaai 0 0 0 0 0 

   
 Ploegen 0 1 0 0 0 

 Wintertarwe 

Nieuwe Stal 2010 Maïs Wintertarwe NKG diep 1 1 0 0  

  
 (inzaai november) NKG ondiep 1 2 1 0  

  
  Ploegen 1 0 0 0  

Betho-3 2010 Suikerbieten Wintertarwe NKG diep 2 1 
 

1  

  
 (inzaai oktober) Ploegen 0 0 

 
0  

Betho-6 2011 Maïs Wintertarwe NKG diep 1 1 0 0  

   (inzaai november) Ploegen 0 0 0 1  

 Suikerbieten 

Nieuwe Stal 2011 Wintertarwe Gele mosterd* NKG diep 2 2 1   

   (inzaai augustus) NKG ondiep 1 0 2   

    Ploegen 2 0 2   

*: bodembewerking voor groenbedekker gelijk bij alle behandelingen 

 

Bij de suikerbieten op perceel ‘Schnackers 2011’ werden de verschillende objecten beoordeeld op 

aantasting door de bladschimmels cercospora (Cercospora beticola), meeldauw (Erysiphe betae), 
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roest (Uromyces betae) en ramularia (Ramularia beticola). In de periode eind augustus tot begin 

oktober kon geen duidelijk verschil worden waargenomen in aantasting door bladschimmels (Meuffels 

2012). 

 

Meerdere onderzoekers hebben aangegeven dat in de eerste jaren na omschakeling naar NKG de 

ziektedruk o.a. door de aanwezigheid van de oogstresten gemiddeld genomen zal toenemen. 

Theoretisch wordt echter een omslagpunt verwacht, waarna de ziektedruk afneemt door toenemende 

biologische controle via een divers en uitgebreid bodemvoedselweb. 

Tijdens het Interregproject BodemBreed waren de weersomstandigheden meestal minder geschikt 

voor de ontwikkeling van ziekten. Zodoende kon het (negatieve?) effect van kortetermijn NKG en 

(positieve?) effect van langetermijn NKG op ziekten niet aangetoond worden.  

 

C.8.2. Plaagdruk onder NKG 
 

“Neemt de plaagdruk toe onder NKG?” 

 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Meuffels 2011b; Reubens et al. 2010) 

Het verhaal voor plaagverwekkers is heel gelijklopend met dat voor ziekteverwekkende organismen. 

Bodembewerking beïnvloedt het aantal en de activiteit van plaagverwekkende organismen, en dit 

vaak ook op een indirecte manier via de impact op hun voedselbronnen en habitat. Net als bij de 

ziektedruk het geval is, worden niet alleen de plaagverwekkers zelf, maar ook hun natuurlijke vijanden 

beïnvloed. Uit de literatuur blijkt dat in onze regio na omschakeling naar NKG meer overlast verwacht 

kan worden van bv. slakken, muizen en emelten.  

Slakken vormen vooral na natte, zachte winters een ernstige bedreiging voor jonge gewassen. 

Enerzijds wordt melding gemaakt van een toenemende slakkendruk onder NKG door het ontstaan van 

gunstige schuilplaatsen, vochtigere omstandigheden en hogere onkruiddichtheden. Anderzijds neemt 

ook het aandeel natuurlijke vijanden zoals loopkevers toe. Algemeen kan gesteld worden dat de druk 

de eerste jaren na omschakeling toeneemt, waarna het probleem geleidelijk terug afneemt. Opnieuw 

is het niet enkel de bodembewerking op zich, maar vooral de interactie met teeltrotatie en keuze voor 

groenbedekkers die een doorslaggevende rol kan spelen.  

Ook het aantal muizen kan door omschakeling naar NKG stijgen. Dit kan leiden tot ernstige 

opbrengstverliezen door zaadpredatie en gewasschade, wat dan weer (gedeeltelijk) gecompenseerd 

kan worden door positieve effecten zoals de predatie door muizen van onkruidzaden en andere 

plaagverwekkende organismen. Een te grote muizenpopulatie kan men eventueel onderdrukken door 

het lokken van muisetende vogels, of door het zaad diep genoeg en goed aangesloten te zaaien. 

Het risico op emelten, de grauwgrijze larven van de langpootmug (Tipula spp.), is hoger onder NKG. 

De langpootmug kan tijdens haar leven ongeveer 300 tot 400 eieren leggen, bij voorkeur op vochtige 

plekken zoals in een heterogene groenbedekker of in (lang) gras. Indien grasland wordt gescheurd, is 

de kans op schade door emelten in de volgteelt reëel. In maïs kan schade door emelten leiden tot 

plantverlies. Een typisch schadebeeld zijn ruw afgeknipte stengels net onder of boven de grond. 

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Janssens et al. 2012; Meuffels 2011b; Verlinden et al. 2005) 

In 2004 en 2010 of 2011 werden de slakken op de langetermijnpercelen met bruin bier gelokt in 

plastieken potjes die afgeschermd werden tegen de regen. Per behandeling werden negen 

slakkenvallen opgezet. 

Op de 4 langetermijnpercelen’ werden in totaal 10 vergelijkende waarnemingen verricht. In zes 

gevallen werden er geen of slechts 1 slak gevangen. Indien er slakken gemeten werden, was dit bij de 

teelt van korrelmaïs. In augustus 2004 werden bij de (ondiepe) NKG-behandeling (2 jaar) in het 

perceel ’Nieuwe Stal’ 6,9 keer meer slakken (14,7 slakken per val) gevangen dan bij ploegen (2,7 

slakken per val) (Tabel 8). Dezelfde trend maar minder uitgesproken werd vlak voor de oogst op 
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perceel ‘Hangar’ eind september 2004 (10,6 versus 7,2 slakken per val bij respectievelijk 5 jaar NKG 

en ploegen) gemeten. In oktober 2004 gaven een beperkt aantal gevangen slakken op het perceel 

‘Lange weide’ de omgekeerde trend (1 versus 1,6 slakken per val) (Verlinden et al. 2005). 

Op de langetermijnpercelen werd in 2010 en 2011 geen hogere slakkendruk vastgesteld in de NKG 

(tussen 9 en 12 jaar NKG) dan in de geploegde behandelingen. Bij de behandeling eenmalig geploegd 

op perceel ‘Kortrijkdorp’ werden er in 2010 8 slakken in 9 vallen gevangen (Janssens et al. 2012). 

 

Tabel 8. Aantal slakken gemeten in 9 vallen op de langetermijnpercelen ‘Lange Weide’, ‘Kortrijkdorp’, ‘Nieuwe 

stal’ en ‘Hangar’ (naar Janssens et al. 2012; Verlinden et al. 2005). 

Perceel Datum  Teelt Geploegd NKG 

Lange weide (NKG sinds 1999) 03/08/2004 Korrelmaïs 0 0 

 12/10/2004 Korrelmaïs 14 9 

 08/11/2010 Korrelmaïs 17 2 

Kortrijkdorp (NKG sinds 1999) 02/08/2004 Aardappelen 0 0 

 08/11/2010 Korrelmaïs 0 1 

Nieuwe stal (NKG sinds 2002) 03/08/2004 Korrelmaïs 19 132 

 08/11/2011 Suikerbieten 0 0 

Hangar (NKG sinds 1999) 02/08/2004 Korrelmaïs 0 1 

 27/09/2004 Korrelmaïs 65 95 

 08/11/2011 Suikerbieten 0 0 

 

Uit de resultaten van het perceel ‘Frijns 2010’ blijkt dat bij het omzetten van grasland naar akkerland 

bodeminsecten zoals emelten onder NKG aan het grondoppervlakte kunnen blijven (Figuur 30), 

waardoor deze schade kunnen veroorzaken aan de opgroeiende maïsplant (Meuffels 2011b). 

 

Figuur 30. Emelten aan het oppervlak bij de NKG-objecten van perceel ‘Frijns 2010’ (mei ‘10) (Meuffels 2011b). 

 
 

Volgens de literatuur is er vooral na natte, zachte winters een hoger risico op slakken de eerste jaren 

na omschakeling naar NKG, waarna het probleem geleidelijk terug afneemt. Niet enkel de 

bodembewerking maar vooral de interactie met teeltrotatie en keuze voor groenbedekkers spelen 

hierin een doorslaggevende rol. De metingen van slakken op de langetermijnpercelen bevestigden dit.  

Ook het aantal muizen en emelten kunnen door omschakeling naar NKG stijgen. Dit werd binnen 

BodemBreed niet onderzocht. Bij het scheuren van grasland op het perceel ‘Frijns 2010’ werden 

onder NKG wel emelten aan het oppervlak waargenomen. 
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C.9 Bodembewerking en onkruidontwikkeling 
 

“Neemt de onkruidontwikkeling toe onder NKG”? 

 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Reubens et al. 2010) 

Traditioneel wordt de beheersing van onkruid gezien als een belangrijke functie van het ploegen. Er is 

een terechte bezorgdheid dat onkruidbeheersing moeilijker wordt wanneer voor ploegloze 

bodembewerking geopteerd wordt. Ploegloze systemen worden vaak geassocieerd met een hogere 

onkruiddruk en daardoor een toegenomen inzet van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen of grotere 

moeilijkheden bij mechanische onkruidbestrijding. 

Resultaten uit de literatuur wijzen vaak maar niet altijd in deze richting. Zo bleek uit onderzoek in 

Wijnandsrade (Nederland) dat het aantal onkruiden dat in het voorjaar kiemt na een oppervlakkige 

zaaibedbereiding dubbel zo hoog is bij ploegen als bij NKG. Aardappelen kunnen na onderwerken 

weer opslag geven na de winter terwijl ze kunnen kapotvriezen als ze aan het oppervlak blijven liggen. 

In de literatuur wordt vaak aangegeven dat door een aangehouden niet-kerende bewerking de 

onkruiddruk niet per se zal toenemen maar dat er een verschuiving zal optreden betreffende het type 

onkruid. Vooral grassen en (moeilijk beheersbare) wortelonkruiden zouden in toenemende mate voor 

problemen zorgen. Veel hangt af van het tijdstip of de exacte manier van bodembewerking. Bij het 

niet-kerend inwerken van gewas- en onkruidresten krijgt men vooral last van grasachtige 

zaadonkruiden. Bij directzaai, waarbij zaden aan bovenop blijven liggen zouden grassen, vermoedelijk 

door predatie, voor minder problemen zorgen. 

Om onkruiden in ploegloze systemen te vermijden kunnen een aantal maatregelen genomen worden 

zoals het vermijden dat onkruid zaad kan vormen in de vorige teelt en het telen van snelgroeiende 

groenbedekkers. 

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Cauffman 2010b;  2011;  2012; Janssens et al. 2012; Meuffels 2010b;  2011b;  2012; Van de Ven 

2010b;  2011a;  2011b;  2012) 

 

Onkruiddruk in de teelt van maïs voorafgegaan door gras 

 

Op een drietal percelen/bedrijven werden gedetailleerde onkruidtellingen verricht in de teelt van maïs 

voorafgegaan door de teelt van gras of een grasachtige als groenbedekker. Kenmerkend voor deze 

drie gevalstudies is de verschillende graad van chemische onkruidbestrijding waarop beroep kan 

gedaan worden. 

 

Op het perceel ‘Heppen’ worden sinds 2007 verschillende bodembewerkingssystemen vergeleken in 

de teelt van maïs op zandgrond. Het betreft ploegen met of zonder grasgroenbedekker, ondiepe en 

diepe NKG met grasgroenbedekker en directzaai met een gras- of roggegroenbedekker. Vóór de 

maïsteelt wordt de groenbedekker doodgespoten met glyfosaat. Onkruidtellingen werden uitgevoerd 

vlak voor chemische onkruidbestrijding eind mei / begin juni en bij de oogst (Figuur 31). Dankzij de 

glyfosaattoepassing blijft de opslag van grassen in de meeste jaren onder controle. Toch blijft vooral 

bij directzaai in sommige jaren een risico op grasopslag bestaan. Net zoals bij grassen is de 

hoeveelheid dicotyle onkruiden afhankelijk van jaar tot jaar. Evenwel kunnen een aantal trends 

worden vastgesteld die afhankelijk zijn van het type bewerking. Vóór de onkruidbestrijding in het 

groeiseizoen komen dicotyle onkruiden vooral voor bij ploegen en diepe NKG en minder bij ondiepe 

NKG en directzaai. Bij de oogst is de onkruiddruk doorgaans het hoogst bij directzaai, vaak gevolgd 

door NKG. Het ontbreken van een zaaibed doet de onkruiden bij directzaai trager kiemen waardoor de 

gebruikelijke onkruidbestrijding te vroeg komt om effectief te zijn.  
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Figuur 31. Onkruidtellingen verricht op het perceel ‘Heppen’ in de periode 2007-2011 vóór onkruidbestrijding 

tijdens het groeiseizoen (enkel voor 2009, 2010 en 2011) en bij de oogst. Er werd een onderscheid 

gemaakt tussen het aantal dicotyle onkruiden en het aantal grassen. De teelt is maïs al dan niet 

voorafgegaan door een grasachtige groenbedekker. De foutenbalkjes zijn standaarddeviaties. (P = 

ploegen; O = ondiepe NKG; D = diepe NKG; DZ = directzaai; g = groenbedekker Italiaans raaigras; r = 

rogge-groenbedekker). (Van de Ven 2010b;  2011a;  2012). 

 
 

Wanneer voorafgaand aan de teelt van maïs nog een snede gras wordt geoogst (voorwaarde voor 

derogatie), moet de maïs snel na het inkuilen van het gras worden ingezaaid om zowel een optimale 

gras- als maïsopbrengst te verkrijgen. Er kan dus geen glyfosaat worden toegepast om de opslag 

van gras te verhinderen, terwijl het gras in die periode meestal goed ontwikkeld is of toch beter dan in 

een systeem waarbij Italiaans raaigras enkel als groenbedekker wordt gezaaid zoals op het perceel 

‘Heppen’. Op het perceel ‘Kasterlee’ (zandige grond) werd de teelt van maïs voorafgegaan door een 

maaisnede gras onderzocht voor de bewerkingssystemen ploegen, spitten en NKG. Ploegen en 

spitten werden al dan niet voorafgegaan door een zodevernietiging door 2 keer een schijveneg in te 

zetten. Bij NKG werd een onderscheid gemaakt tussen ondiepe NKG (2x schijveneg) of diepe NKG 

(2x schijveneg + cultivator 34 cm). De onkruiden werden in 2010 en 2011 geteld net voor 
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onkruidbestrijding en bij de oogst (Figuur 32). Opslag van grassen blijkt bij ploegen geen probleem, 

zeker niet indien voorafgegaan door een zodevernietiging. Spitten veroorzaakt een groter risico op 

grasopslag vóór de onkruidbestrijding in juni. Dit risico wordt verkleind door een zodevernietiging 

voorafgaand aan het spitten. Bij NKG neemt het risico op grasopslag sterk toe. Dit wordt (gedeeltelijk) 

gereflecteerd in een verlaagde gewasopbrengst (C.10). Het risico op grasopslag is het grootst indien 

geen diepere bewerking wordt toegepast. Chemische onkruidbestrijding in juni blijkt effectief. Bij de 

oogst worden nagenoeg geen grassen meer teruggevonden. Andere resultaten werden verkregen 

voor dicotyle onkruiden. Vóór onkruidbestrijding in juni kwamen deze het meest voor bij ploegen en 

spitten (met of zonder zodevernietiging). Bij de oogst kwamen dicotyle onkruiden het meest voor bij 

NKG, gevolgd door spitten en ploegen. Wellicht kiemen dicotyle onkruiden trager bij NKG waardoor de 

onkruidbestrijding in juni nog niet effectief genoeg was. Deze resultaten liggen in de lijn van de 

bevindingen op het perceel ‘Heppen’. In 2010 wanneer de opslag van gras groot was bij NKG door het 

regenachtige weer na de grondbewerkingen werden ook verlaagde gewasopbrengsten vastgesteld. 

 

Figuur 32. Onkruidtellingen verricht op het perceel ‘Kasterlee’ in 2010 en 2011 voor onkruidbestrijding tijdens het 

groeiseizoen en bij de oogst. Er werd een onderscheid gemaakt tussen het aantal dicotyle onkruiden en 

het aantal grassen. De teelt maïs wordt voorafgegaan door een snede gras. De foutenbalkjes zijn 

standaarddeviaties. (P = ploegen; P+ = zodevernietiging (2x schijveneggen) + ploegen; S = spitten; S+ 

= zodevernietiging (2x schijveneggen) + spitten; ND =  zodevernietiging (2x schijveneggen) + diepe 

NKG met een cultivator (34 cm); NOD = NKG ondiep (2x schijveneggen)). (Van de Ven 2011b). 

 
 

De Nederlandse landbouwer Frijns onderzocht eveneens of niet-kerende bodembewerkingssystemen 

mogelijk zijn in de teelt van maïs waarbij eerste nog een snede gras wordt geoogst en dat in de 

context van biologische landbouw, waar geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen mogen 

worden ingezet. In 2010 werd ploegen vergeleken met 6 NKG-varianten. Bij één hiervan werd het gras 

reeds in maart ondergewerkt. Mechanische onkruidbestrijding verliep, vooral in de NKG-

behandelingen, heel moeizaam door het veelvuldig voorkomen van gras en andere onkruiden. In juli, 

na een reeks van (pogingen tot) mechanische onkruidbestrijdingen was de procentuele bedekking 

door onkruiden bij ploegen 25 % en bij NKG waarbij de zode in maart werd ondergewerkt 48 %. Bij de 

NKG-systemen waarbij de graszode in mei werd ondergewerkt varieerde de bedekking door 

onkruiden, met een belangrijk aandeel grassen, van 55 tot 75 %. Het NKG-systeem met de laagste 

onkruiddruk bij onderwerken in mei was de behandeling waarbij de zode goed werd verkleind door 

twee keer te frezen en hiertussen te woelen. Deze behandeling had ook de hoogste opbrengst na 

ploegen.  

In 2011 werd een gelijkaardige proef opgezet met de beste praktijken uit 2010. Hierbij werd de zode 

intensief verkleind en ondergewerkt door een reeks bewerkingen zoals woelen, frezen en mengen. Er 

was één variante NKG en drie varianten van ploegen (gewoon en 2 types ondiep ploegen) die volgden 
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op de reeks intensieve bewerkingen om de zode te vernietigen. Bij alle behandelingen werd een deel 

van de graszode in maart vernietigd en een deel in mei. In 2011 was de opslag van gras laag door de 

droogte in het voorjaar. Vlak na een reeks mechanische onkruidbestrijdingen was onkruiddruk overal 

laag. Daarna kwamen de onkruiden het snelst op in de behandelingen waarbij de zode in maart was 

vernietigd (bedekking van 25-40 % eind juni). De bedekking was het hoogst bij de NKG-behandeling. 

Bij de oogst was de onkruiddruk echter het hoogst in het in mei bewerkte deel (50-70 %) en het laagst 

bij de NKG-behandeling waarbij de zode in maart werd ondergewerkt (20 %). De in maart gescheurde 

behandelingen hadden, ongeacht het type bewerking, ook een duidelijk hogere opbrengst.  

Hoewel NKG mechanische onkruidbestrijding bemoeilijkt, is het ook in de biologische maïsteelt na 

gras mogelijk. Voorwaarde is dat de onkruiddruk onder controle wordt gehouden door de zode goed te 

verkleinen en in te werken en dit reeds vroeg in het seizoen. Hierdoor gaat evenwel een snede gras 

verloren. Tweede kanttekening is dat hoewel glyfosaat bij biologische landbouw wordt uitgespaard, de 

bodem intensief bewerkt moet worden (5-7 keer voor zaaibedbereiding) alvorens de zode goed is 

ondergewerkt. Dit brengt uiteraard kosten van brandstof en arbeidsuren met zich mee. Bovendien 

stijgt het risico op bodemverdichting en verslemping door de vele bodembewerkingen. 

 

Onkruiddruk in andere teelten en percelen 

Ook op een aantal andere percelen werden onkruidtellingen uitgevoerd. Deze zijn voor de lange 

termijnpercelen en voor het perceel ‘Schnackers 2011’ samengebracht in Figuur 33. Hieruit blijkt de 

onkruiddruk in de meeste gevallen effectief (iets) hoger te zijn bij de niet-kerende behandelingen in 

vergelijking met ploegen. In 2010 was de onkruiddruk op het NKG-gedeelte van het perceel ‘Lange 

weide’, waar jaar na jaar maïs wordt geteeld, erg hoog terwijl het aantal onkruiden op het geploegde 

deel erg laag was. De resultaten voor eenzelfde perceel kunnen jaar na jaar wisselend zijn. 

 

Figuur 33. Onkruidtellingen verricht op het perceel ‘Schnackers 2011’ in 2011 en op de lange termijn percelen 

(NKG sinds 2000 of 2002) ‘Hangar’, ‘Kortrijkdorp’, ‘Lange weide’ en ‘Nieuwe stal’ in de periodes 2004-

2005 en 2010-2011. Representatief voor de onkruidpopulatie vlak voor chemische bestrijding in het 

groeiseizoen, behalve voor ‘Hangar’ in 2011 waar er is geteld 3 weken na het 

onkruidbestrijdingsschema voor suikerbiet en voor ‘Kortrijkdorp in 2010 waar waarnemingen een week 

na de eerste onkruidbestrijding zijn verricht (Janssens et al. 2012; Meuffels 2012; Verlinden et al. 2005). 
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Op de Betho-percelen van PIBO-Campus werd de onkruiddruk na de gebruikelijke chemische 

bestrijding voor ploegen ingeschat. Voor de teelt van korrelmaïs, cichorei en suikerbiet werd glyfosaat 

toegepast, maar dit alleen in de NKG-systemen. Ondanks de glyfosaattoepassing was er in 2009 veel 

meer opslag van wintergerst in de NKG-behandelingen zodat een extra behandeling nodig was. In de 

teelt van wintertarwe na cichorei, was er in 2009 en 2010 bij de NKG-behandelingen eveneens een 

grotere cichorei-opslag ondanks de preventieve behandelingen voor de teelt. Voor de andere 

onkruiden bleek de gebruikelijke chemische bestrijding ook bij de niet-geploegde behandelingen 

effectief, gezien er geen opmerkelijke verschillen werden gerapporteerd. 

Een grotere gerstopslag bij NKG-behandelingen werd in 2009 eveneens gerapporteerd in het 

aardappelperceel ‘Colla’. Een extra behandeling tijdens het seizoen hielp maar tijdelijk. In 2010 en 

2011 was er in de aardappelpercelen opgevolgd door PIBO-Campus dan weer geen opmerkelijk 

opslag van wintertarwe, ook niet in de NKG-behandelingen. 

Door PPO zijn op een aantal velden nog kwalitatieve onkruidwaarnemingen verricht. In de teelt van 

zaaiui werden in 2009 en 2010 geen verschillen in onkruiddruk gevonden. In de teelt van continue 

snijmaïs (perceel ‘Heek’) werd in het geploegde object meer dicotyle onkruiden aangetroffen, maar na 

chemische onkruidbestrijding was de onkruiddruk over het hele veld laag. De groenbedekker rogge 

werd op alle behandelingen doodgespoten in maart en er werd nergens opslag gerapporteerd. Ook op 

‘proefboerderij perceel 5’ te Wijnandsrade, waar glyfosaat werd toegepast tegen de opslag van 

wintertarwe voorafgaand aan de suikerbietenteelt, werden geen duidelijke verschillen in onkruiddruk 

tussen bodembewerkingssystemen gerapporteerd tijdens het groeiseizoen van 2010.  

Wintertarwe was ook de voorteelt op het perceel ‘Schnackers 2010’ waar zomergerst werd geteeld. In 

de groenbedekker gele mosterd was over het hele perceel opslag aanwezig. Omdat opslag na zaai bij 

NKG meer voorkomt werden NKG-behandelingen aangelegd met en zonder glyfosaat. Opslag van 

wintertarwe was dat jaar gedurende het groeiseizoen over het hele perceel laag. De glyfosaat-

toepassing had daarom weinig zin, maar zorgde wel voor een vertraagde opkomst van de zomergerst. 
 

Uit de resultaten van BodemBreed blijkt dat hoewel de onkruiddruk jaarafhankelijk is, het risico op een 

verhoogde onkruiddruk effectief hoger is bij NKG, spitten of directzaai. Er is vooral een hoger risico op 

opslag van grassen en voorgaande gewassen zoals cichorei, ondanks eventuele preventieve 

behandelingen. Extra herbiciden brengen uiteraard extra kosten met zich mee. 

Indien de teelt van kuilmaïs wordt voorafgegaan door een grasachtige groenbedekker en deze wordt 

doodgespoten met glyfosaat blijft het risico op grasopslag in de meeste jaren beperkt. Het risico op 

grasopslag blijkt het grootst bij directzaai. Voor NKG was dat risico vergelijkbaar met ploegen. Indien 

de teelt van kuilmaïs wordt voorafgegaan door een maaisnede gras, kan er wegens tijdsgebrek, geen 

glyfosaat worden toegepast. Ploegen volstaat om de opslag van gras te verhinderen. Bij spitten is het 

risico op grasopslag groter en kan de zode best vooraf mechanisch worden vernietigd. Grasopslag is 

het grootst bij NKG en dit vertaalt zich ook (gedeeltelijk) in een lagere gewasopbrengst. Een 

chemische bestrijding in juni blijkt effectief om de grasopslag later in het groeiseizoen te vernietigen. 

In de biologische landbouw mogen helemaal geen chemische bestrijdingsmiddelen worden ingezet, 

de onkruidbestrijding gebeurt volledig mechanisch. NKG bemoeilijkt deze mechanische 

onkruidbestrijding. Indien NKG wordt toegepast moet de zode goed worden verkleind en dit reeds 

vroeg in het seizoen. Hierdoor is een maaisnede van gras in het voorjaar niet meer mogelijk. De 

veelvuldige bewerkingen om de zode te verkleinen en onder te werken hebben een negatieve impact 

op brandstofverbruik en mogelijk ook op verdichting en verslemping. Over het algemeen kan gesteld 

worden dat het bij NKG belangrijk is om een voorafgaande grasachtige teelt of groenbedekker 

voldoende te verkleinen en voldoende diep onder te werken, vooral indien het gras niet kan worden 

doodgespoten met glyfosaat. In biologische systemen is het ook beter de zode vroeg in te werken.  

Onkruiden kiemen trager bij directzaai en soms ook bij NKG. Het tijdstip van onkruidbestrijding moet 

worden afgestemd op de bodembewerking zodat de bestrijding effectief is. Samen met aanvullende 

teeltmaatregelen (bv. het creëren van een vals zaaibed) zou een grotere inzet van chemische 

bestrijdingsmiddelen of een intensievere mechanische bestrijding onder NKG daardoor (voor een 

stuk) vermeden kunnen worden. Meer praktijkgericht onderzoek is hiervoor wellicht nodig.  
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Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

- Opslag van voorgaande gewassen is net zoals andere onkruiden ongewenst. Om een volledig 

beeld te krijgen over onkruiden (ongewenste planten) zou het bijgevolg beter zijn steeds de opslag 

van voorgaande gewassen mee te tellen.  

- Aangezien grassen vooral bij NKG en directzaai problemen kunnen vormen is het nuttig om een 

onderscheid te maken tussen dicotyle en grasachtige onkruiden. 

- Onkruiden zijn vaak heterogeen verspreid over een veld. Tellingen over kleine oppervlaktes zijn 

bijgevolg niet steeds representatief. Deze heterogeniteit dient in rekening te worden gebracht bij 

het opstellen van een meetprotocol. Eén mogelijke methode is het perceel op te delen in zones 

naargelang het verschil in visueel geschatte bedekking (bv. zones met hoge bedekkingen, zones 

met lage bedekkingen). In deze zones worden random proefvlakken gekozen (bv. 5 van 2x2 of 

4x4 m²). Binnen deze proefvlakken worden de onkruiden geteld of de bedekking (%) ingeschat 

(Hermy, pers. comm.). Rekening houdend met de oppervlaktes van deze zones kan vervolgens 

een gemiddelde voor het hele perceel (of de hele proefstrook) worden berekend. 

- Om meer algemene conclusies te kunnen trekken over de relatieve verschillen tussen 

bewerkingssystemen, door bv. data van verschillende percelen samen te zetten zoals in Figuur 

33, moet het relatieve tijdstip van de onkruidtellingen (bv. kort voor de bestrijding in het 

groeiseizoen) dezelfde zijn.  

- Zelfs indien er visueel geen verschillen zijn tussen behandelingen of er niet veel onkruiden 

voorkomen zijn tellingen nuttig bij het verwerken en visualiseren van data. Op die manier kunnen 

correctere conclusies worden getrokken.  

- In veldproeven met verschillende bodembewerkingen is het nuttig te vermelden op welke 

behandeling het onkruidbestrijdingsschema is gebaseerd en of dit ook voor de andere 

behandelingen volstond.  



Deel C: Bodembewerking: types en impact  
 
 

84 
 

C.10. Bodembewerking, gewasopkomst en gewasopbrengst 
 

“Levert de omschakeling naar NKG andere gewasopbrengsten op?” 

 

C.10.1. Inleiding gewasopbrengst 
 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Reubens et al., 2010) 

Eerder onderzoek binnen het projectgebied toonde aan dat gewasopbrengsten binnen NKG-systemen 

doorgaans heel gelijkaardig (+/- 5 %) zijn aan deze waarbij geploegd wordt. Er bestaat echter veel 

variatie tussen individuele percelen en jaren. Veel hangt af van de precieze NKG-methode 

(werktuigen, diepte bewerken, tijdstip). Zo zou het risico op een lagere opbrengst onder NKG in onze 

streken toenemen bij afnemende bewerkingsintensiteit (bv. minder diepe bewerking). Bodem- en 

weersomstandigheden kunnen bepalen of NKG in een bepaald jaar een voordeel dan wel nadeel kan 

bieden. Zo kan in een droog jaar een verhoogde vochtbeschikbaarheid in het voordeel van NKG 

spelen. Ongunstige weersomstandigheden voor bepaalde ziektes (bv. schimmels) kunnen dan weer 

nadelig zijn voor de resultaten onder NKG.  

In een metaregressie analyse van 47 Europese studies vergelijken Van den Putte et al. (2010) 

opbrengsten van maïs, suikerbiet, aardappel, zomergranen en wintergranen onder ploegen, NKG en 

directzaai. Daaruit blijkt dat hoewel omschakeling naar NKG in Europa tot een opbrengstdaling kan 

leiden deze effecten vaak beperkt zijn, met een gemiddelde afname van 4,5 %. Onder directzaai wordt 

een iets grotere afname van gemiddeld 8,5 % verwacht. Die reductie zou bovendien enkel 

plaatsvinden bij de teelt van korrelmaïs en wintergranen, wat in overeenstemming is met de 

bevindingen van Gillijns et al. (2006) voor de Vlaamse situatie. Een mogelijke verklaring, met name 

voor maïs zou de gevoeligheid van wortels voor wijzigingen in bodemdichtheid kunnen zijn. Bij de 

studie van Van den Putte et al. (2010) waren opbrengstdervingen onder NKG het grootst bij zandige 

bodems, en dit vooral voor korrelmaïs. Hoe minder diep de bewerking, hoe groter ook het risico op 

opbrengstderving, en dit voor alle bodemtypes. 

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Cauffman 2010b;  2011;  2012; Janssens et al. 2012; Meuffels 2010b;  2011b;  2012; Van de Ven 

2010b;  2011a;  2011b;  2012; Verlinden et al. 2005) 

In Figuur 34 zijn de gewasopbrengsten opgemeten binnen het project BodemBreed samengebracht. 

Deze werden aangevuld met de gewasopbrengsten van de opgevolgde langetermijnpercelen zoals 

bepaald binnen het Interregproject Erosiebestrijding (Verlinden et al. 2005). De opbrengsten van 

ploegloze bewerkingssystemen (NKG, spitten, directzaai) zijn relatief uitgedrukt ten opzichte van de 

geploegde behandeling. Indien er meerdere varianten van ploegen waren op een perceel (vb. 

stoppelploegen, ploegen met of zonder combinatie met een groenbedekker), was de behandeling die 

het dichtst aansluit bij de normale praktijk de referentie. 

 

Net zoals beschreven in de literatuur zijn de risico’s op opbrengstderving het grootst bij maïs. Voor 

wintertarwe kon dit met de data van BodemBreed niet worden aangetoond. De opbrengst van 

aardappelen was dan weer meestal hoger dan bij ploegen. Dit toont aan dat de effecten van 

bodembewerking sterk gewasafhankelijk zijn. 

 

Ook binnen één gewastype zijn de resultaten erg variabel. Dit is een indicatie dat we bewerkingstypes 

niet zomaar kunnen opdelen in grote types zoals ploegen en NKG, maar dat we verder moeten kijken 

naar hoe de bewerkingen precies zijn uitgevoerd en onder welke omstandigheden (zie ook C.2). In 

wat volgt trachten we voor een aantal gewassen na te gaan waarom NKG soms tot meeropbrengst of 

opbrengstderving leidt in vergelijking met ploegen.  
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Figuur 34. Samenvatting van gewasopbrengsten gemeten in de Interregprojecten BodemBreed en 

Erosiebestrijding. De opbrengst van gewassen geteeld onder ploegloze systemen (NKG, spitten en 

directzaai) zijn relatief uitgedrukt ten opzicht van de gewasopbrengst bij ploegen. Punten op de volle lijn 

hebben een even grote opbrengst als ploegen. Boven en onder de stippellijnen wijken de 

gewasopbrengsten onder NKG meer dan 5 % af ten opzichte van ploegen. (Cauffman 2010b;  2011;  

2012; Janssens et al. 2012; Meuffels 2010b;  2011b;  2012; Van de Ven 2010b;  2011a;  2011b;  2012; 

Verlinden et al. 2005). 

 
 

C.10.2. Korrelmaïs 
(Cauffman 2010b;  2011;  2012; Janssens et al. 2012; Verlinden et al. 2005) 

Uit Figuur 34 blijkt dat de korrelopbrengst van korrelmaïs bij NKG-systemen meestal vergelijkbaar is 

met de opbrengst bij ploegen (+/- 5 %). Van korrelmaïs zijn er gegevens voor handen van de 

langetermijnpercelen ‘Kortrijkdorp’ (2003, 2005, 2010), ‘Hangar’ (2003, 2004) en ‘Lange weide’ (2003, 

2004, 2005, 2010, 2011). Op het laatste perceel wordt jaar na jaar korrelmaïs geteeld. Verder staat 

korrelmaïs ook in de rotatie op de Betho-percelen van PIBO-Campus. Binnen de periode van het 

project was dat op ‘Betho-1’ in 2009, ‘Betho-6’ in 2010 en ‘Betho-3’ in 2011. Er zijn dus voor 13 

combinaties van percelen en jaren gegevens beschikbaar. Op de Betho-percelen werden telkens 3 

verschillende NKG-behandelingen (waaronder ook spitten in 2009) aangelegd zodat er in totaal 19 

NKG-behandelingen met ploegen vergeleken kunnen worden. Zes keer was de opbrengst iets hoger 

dan bij ploegen (tot 3,2 %), 7 keer was de opbrengst tot 5 % lager, in 3 gevallen was de opbrengst 5-

11 % lager bij NKG. De drie laagste relatieve korrelopbrengsten (-14 tot -38 %) zijn allen opgemeten 

op de langetermijnpercelen in 2003. 

In de bewerkingsmatrix (zie C.2 en digitale bijlage 4) werd nagegaan welke de factoren zouden 

kunnen zijn die tot een lagere opbrengst dan bij ploegen leiden. Indien we de relatieve opbrengst 

uitzetten ten opzichte van de maximale bewerkingsdiepte gedurende de winter en het voorjaar 

(de zaaibedbereiding buiten beschouwing gelaten), dan lijkt het risico op opbrengstderving groter 

indien de bewerkingen oppervlakkig zijn gebeurd (Figuur 35). Kanttekening is wel dat de gegevens 

van 2003 niet zijn opgenomen aangezien de bewerkingsdieptes niet voor handen waren. In het 
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rapport van Verlinden et al. (2005) kon ook geen verklaring voor deze grote opbrengstdervingen terug 

gevonden worden. 

De drie data uit Figuur 35 met de laagste relatieve opbrengsten zijn afkomstig van het 

langetermijnperceel ‘Hangar’ (2004) en het perceel ‘Betho-3’ (2011) voor de NKG-behandelingen 

waarbij slechts ondiep werd bewerkt in het voorjaar met een veereg of ondiep werd bewerkt met een 

schijfeg in de winter. De behandeling waarbij de grond werd bewerkt met een vaste tand cultivator 

tijdens de winter (16 cm) scoorde op dit perceel beter. In 2010, kon op ‘Betho-6’ dezelfde conclusie 

worden getrokken, maar waren de verschillen kleiner. In 2009 was er geen NKG-behandeling met een 

schijfeg in de winter. De laagste opbrengst eveneens bereikt indien er slechts in het voorjaar 

oppervlakkig werd bewerkt en er geen winterbewerking was.  

 

Figuur 35. Gewasopbrengsten van korrelmaïs gemeten binnen de Interregprojecten BodemBreed en 

Erosiebestrijding. De opbrengst onder NKG-systemen zijn relatief uitgedrukt ten opzicht van de 

gewasopbrengst bij ploegen. Punten op de volle lijn hebben een even grote opbrengst als ploegen. 

Boven en onder de stippellijnen wijken de gewasopbrengsten onder NKG meer dan 5 % af ten opzichte 

van ploegen. (Cauffman 2010b;  2011;  2012; Janssens et al. 2012; Verlinden et al. 2005). 

 
 

Op basis van de resultaten van BodemBreed kunnen we stellen dat de korrelopbrengsten van 

korrelmaïs meestal gelijkaardig zijn onder NKG in vergelijking met ploegen (+/- 5 %). Op basis van de 

literatuur wordt een groter risico op opbrengstderving verwacht. Toch bestond ook binnen 

BodemBreed een kans op een opbrengstderving van meer dan 5 %. Die kans lijkt groter indien de 

NKG-bewerking ondiep gebeurde. In sommige jaren kan die opbrengstderving hoog oplopen. De 

resultaten zijn zelfs voor eenzelfde perceel heel afhankelijk van jaar tot jaar. Op het perceel ‘Lange 

weide’ werd drie keer een iets hogere opbrengst opgemeten in de NKG-behandeling, één keer was de 

opbrengst iets lager en in 2003 was de opbrengst veel lager. De relatieve opbrengsten in 2003 waren 

op 3 percelen tot bijna 40 % lager. Het is echter onduidelijk of dit ook met bewerkingsdiepte heeft te 

maken. 
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C.10.3. Kuilmaïs 
(Meuffels 2010b; 2011b; 2012; Van de Ven 2010; 2011a; 2011b; 2012) 

 

Op 5 percelen werd binnen het BodemBreed-project kuilmaïs geteeld. Kuilmaïs werd hierbij telkens 

voorgegaan door een grasachtige groenbedekker of door gras als voorteelt waar nog een snede van 

werd geoogst. Op drie percelen zijn voor meerdere jaren gegevens beschikbaar. Dit zijn de percelen 

‘Heppen’ (2007-2011), ‘Kasterlee’ (2010-2011) en ‘Heek’ (2009-2010). Verder werden in 2010 en 

2011 strokenproeven aangelegd bij een biologische landbouwer in Nederland. Door de specificiteit 

van de proeven en de tijdreeksen die we voorhanden hebben, zullen de proeven eerst apart worden 

besproken. 

 

Op het perceel ‘Heppen’ worden sinds 2007 verschillende voorjaarsbodembewerkingssystemen 

vergeleken in de teelt van maïs op zandgrond door HBH. Het betreft ploegen met of zonder 

grasgroenbedekker, ondiepe en diepe NKG met grasgroenbedekker en directzaai met een gras- of 

roggegroenbedekker. Voor de teelt wordt glyfosaat toegepast om opslag van de grasachtige 

groenbedekker te voorkomen. In Figuur 36 zijn de opbrengsten voorgesteld relatief ten opzichte van 

de behandeling ploegen voorafgegaan door een grasgroenbedekker (Pg). Ondiepe NKG (10 à 12 cm) 

scoort steeds minstens 5 % slechter dan Pg. Onder de bewerkingsdiepte is de bodem sterker 

verdicht, en maar matig doorworteld. Voor diepe NKG (22 cm) waren de resultaten meer wisselend: in 

twee jaren was de opbrengst gelijkaardig aan Pg, maar de laatste 3 jaren was de opbrengst 

beduidend lager. Ondiepe NKG kon bij droge zomers tot hogere opbrengsten leiden dan diepe NKG. 

Ook directzaai leidt meestal tot een aanzienlijke opbrengstderving. De opkomst blijft soms wat achter 

en bovendien heeft directzaai ook meer te leiden van een grotere dicotyle onkruiddruk later in het 

seizoen. Er is een groter risico op grasopslag indien directzaai wordt uitgevoerd in Italiaans raaigras 

(zie ook C.9). Een onkruidbestrijding die meer afgestemd is op de bewerking kan misschien de 

opbrengsten ten goede komen. Verder bleek Helminthosporium meer voor te komen in directzaai in 

2008 en is de bodem op een diepte van een 8-tal cm sterk verdicht zodat de bewortelbare laag klein 

is. De uitzonderlijk goede opbrengstresultaten van directzaai in 2011 zijn te wijten aan een droog 

voorjaar. Het niet bewerken bij directzaai zorgde dat de bodem niet uitdroogde. Dit leidde tot een 

goede opkomst en een vlotte start van de gewasgroei, wat zich reflecteerde in goede opbrengsten. Bij 

NKG droogde de bodem sterk uit wat tot omgekeerde resultaten leidde als bij directzaai. 

 

Op het perceel ‘Heek’ in Klimmen (leembodem) waar continu kuilmaïs wordt verbouwd afgewisseld 

met rogge als groenbedekker werd zowel in 2009 als 2010 geëxperimenteerd met verschillende 

bodembewerkingen. Net zoals op ‘Heppen’ wordt de groenbedekker in het voorjaar vernietigd met 

glyfosaat. In 2009 werden de bewerkingen in april uitgevoerd. Ploegen (20 cm), stoppelploegen (12 

cm) en NKG (cultivator met smalle beitels, 20 cm) leverden allen goede opbrengstresultaten op. Voor 

het opbrengstjaar 2010 werden de bewerkingen aangepast. Indien de stoppel in het najaar met de 

vaste tand cultivator werd bewerkt en in het voorjaar werd geploegd (25 cm) waren de opbrengsten 20 

% hoger dan bij NKG in voor- en najaar of 25 % hoger dan bij ploegen in het najaar en NKG in het 

voorjaar. In het najaar werd bij elk van deze behandelingen tot een diepte van 25 cm bewerkt. In het 

voorjaar is er bij de laatste twee behandelingen geen diepe bewerking meer uitgevoerd (max. 15 à 20 

cm). Volgens Meuffels (2011b) was er in het najaar van 2009, in tegenstelling tot het najaar van 2008, 

(te) intensief bewerkt waardoor de bodem door de vele neerslag in de winter verdicht was geraakt. 

Mogelijk was daarom een diepere bewerking in het voorjaar nodig.  
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Figuur 36. Droge stofopbrengst van kuilmaïs gemeten op het perceel ‘Heppen’ in de periode 2007-2011. De teelt 

is elk jaar kuilmaïs al dan niet voorafgegaan door een grasachtige groenbedekker. (P = ploegen; O = 

ondiepe NKG (10 à 12 cm); D = diepe NKG (22 cm); DZ = directzaai; g = groenbedekker Italiaans 

raaigras; r = rogge-groenbedekker). De opbrengsten van de verschillende bewerkingssystemen zijn 

relatief uitgedrukt ten opzicht van de gewasopbrengst bij ploegen voorafgegaan door een 

grasgroenbedekker (Pg). Alleen opbrengsten afkomstig van de plots bemest volgens advies zijn in de 

figuur opgenomen. Punten op de volle lijn hebben een even grote opbrengst als Pg. Boven en onder de 

stippellijnen wijken de gewasopbrengsten meer dan 5 % af ten opzichte van Pg. (Van de Ven 2010a, 

2011a, 2012). 

 
 

Op het perceel ‘Kasterlee’ (zandige bodem) werd de teeltcombinatie van maïs voorafgegaan door 

een snede gras (verplichting bij derogatie in Vlaanderen) onderzocht voor de bewerkingssystemen 

ploegen, spitten en NKG (Figuur 37). Omdat de inzaai van maïs kort na het nemen van de snede maïs 

plaats vond werd geen glyfosaat toegepast om opslag van gras te vermijden. Ploegen en spitten 

werden al dan niet voorafgegaan door een zodevernietiging door 2 keer een schijveneg in te zetten. 

Bij NKG werd een onderscheid gemaakt tussen ondiepe NKG (2x schijveneg) of diepe NKG (2x 

schijveneg + cultivator 34 cm). Spitten lijkt een goed alternatief voor ploegen. Bij NKG kan een 

opbrengstderving verwacht worden tot bijna 15 %, dit valt voor een deel te verklaren door de opslag 

van gras, en dus concurrentie, in het begin van het seizoen (C.9).  

 

Net zoals op ‘Kasterlee’ in België, werd in Nederland (leembodem) in 2010 en 2011 geëxperimenteerd 

met NKG-systemen bij de teelt van kuilmaïs voorafgegaan door een snede maïs, maar dit in de 

context van biologische landbouw. Op basis van deze resultaten kan gesteld worden dat, zeker in 

een droog voorjaar, de graszode beter vroeg (maart) gescheurd kan worden om een optimale 

maïsoogst te bekomen. De methode van bodembewerking (ploegen, ondiep ploegen of NKG) maakt 

dan weinig verschil uit. Wel verliest men een snede gras (2,5 ton droge stof per ha). Indien men toch 

een snede gras wil oogsten kan beter gekozen worden voor een kerende bewerking. NKG leidt dan tot 

grote opbrengstdervingen, deels door een grote onkruiddruk (C.9). In 2011 waren de maïsresultaten 

een stuk slechter indien ondiep werd geploegd in mei. Dit kan aan het droge voorjaar liggen. Of 

ondiep ploegen een goede optie is voor het scheuren van grasland in mei zal nog verder over 

meerdere jaren onderzocht moeten worden. 
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Figuur 37. Droge stofopbrengst van kuilmaïs gemeten op het perceel ‘Kasterlee’ in 2010 en 2011. De teelt maïs 

wordt voorafgegaan door een snede gras. (P = ploegen; P+ = zodevernietiging (2x schijveneggen) + 

ploegen; S = spitten; S+ = zodevernietiging (2x schijveneggen) + spitten; ND =  zodevernietiging (2x 

schijveneggen) + diepe NKG met een cultivator (34 cm); NOD = NKG ondiep (2x schijveneggen)). De 

opbrengsten van de verschillende bewerkingssystemen zijn relatief uitgedrukt ten opzicht van de 

gewasopbrengst bij ploegen (P). Punten op de volle lijn hebben een even grote opbrengst als P. Boven 

en onder de stippellijnen wijken de gewasopbrengsten meer dan 5 % af ten opzichte van P. (Van de 

Ven 2011b). 

 

 
 

Uit de resultaten van BodemBreed blijkt dat het risico op opbrengstderving onder NKG en directzaai 

groot is bij de teelt van kuilmaïs na de teelt van een grasachtige groenbedekker of een voorteelt van 

gras gescheurd in het voorjaar. Dit risico lijkt groter indien de bewerking ondieper gebeurde. Dit hing 

vaak samen met een ondiepe verdichting en de opslag van gras of een hogere onkruiddruk. Spitten 

blijkt wel een goed alternatief voor ploegen. Uit onderzoek in de biologische landbouw blijkt dat een 

graszode het best vroeg kan worden vernietigd en ondergewerkt om een goede opbrengst te behalen. 

Het bewerkingssysteem bleek dan van ondergeschikt belang. Meer onderzoek is nodig om dit te 

bevestigen. 

 

C.10.4. Wintergraan 
(Cauffman 2010b;  2011;  2012; Janssens et al. 2012; Meuffels 2012, Van Holm et al. 2012) 

Binnen het BodemBreed-project werd het effect van bodembewerking op de opbrengst van 

wintergranen onderzocht op de langetermijnpercelen ‘Nieuwe stal’ en ‘Hangar’ in 2010, 

‘Proefboerderij perceel 5’ van PPO in 2011 en op de Betho-percelen van PIBO-Campus. Op ‘Hangar’ 

werd wintergerst geteeld, op de andere percelen was dat wintertarwe. Elk jaar wordt op drie van de 

zes Betho-percelen wintertarwe geteeld en dat na een verschillende voorvrucht, zijnde cichorei, 

suikerbiet en korrelmaïs. Voor 2009 zijn slechts gegevens voor handen van het perceel na cichorei. 

De bodemtypes van deze percelen zijn leem en zandleem.  

In totaal werden 18 NKG-behandelingen vergeleken met ploegen. In twee derde van de gevallen 

weken de opbrengsten van NKG-behandelingen weinig af van de geploegde behandeling (+/- 5 

%). Bij 4 behandelingen was de opbrengst 5 tot 12 % lager, bij 2 behandelingen was de opbrengst 5 

tot 10 % hoger dan bij ploegen. Op basis van de bewerkingsmatrix (zie C.2 en digitale bijlage 4) 

konden weinig verklaringen gevonden worden waarom NKG soms beter of slechter scoorde dan 

ploegen. Alle bewerkingen gebeurden in het najaar en in tegenstelling tot bij korrelmaïs (C.10.2) en 

suikerbiet (C.10.6) bleek er geen relatie te zijn met bewerkingsdiepte. De drie beste NKG-

behandelingen hadden, wellicht toevallig, korrel- of kuilmaïs als voorteelt. Kanttekening hierbij is wel 
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dat de NKG-behandelingen na korrelmaïs in 2010 niet konden doorgaan op de ‘Betho’-percelen 

wegens te natte omstandigheden. NKG voor de inzaai van wintergraan na een late teelt blijkt dus niet 

altijd mogelijk. De vier slechtste NKG-behandelingen hadden suikerbiet of cichorei als voorteelt. Bij de 

andere behandelingen was dat cichorei, suikerbiet of wintergraan. Op perceel ‘Betho-6’ werd na de 

teelt van korrelmaïs een meeropbrengst bekomen van 5 % bij diepe NKG en 10 % bij ondiepe NKG. 

De weersomstandigheden tijdens de oogst van de maïs en de zaai van de tarwe waren nochtans 

slecht. Na de zaai werd het zaaibed bedolven onder een sneeuwpakket. Bij dooi is er mogelijk een 

verschil geweest in verslemping tussen de verschillende behandelingen. Cauffman (2012) stelt dat 

wintertarwe bij ploegen wellicht wat vroeger afgestorven is door de droogte (lager vochtgehalte van 

het graan). Door de late zaai kon de tarwe minder goed uitstoelen en minder diep wortelen wat het 

gewas gevoelig maakt aan vochtgebrek. Nochtans bleek uit onderzoek van Van Holm et al. (2012) dat 

het geploegde deel het minst verdicht was en de grootste bewortelbare diepte had. Kanttekening die 

we bij het resultaat van ‘Betho-6’ moeten maken is dat de inzaai van wintertarwe werd uitgesteld 

omwille van de NKG-praktijk. Indien alleen met ploegen rekening gehouden moest worden zou 

vroeger ingezaaid geweest zijn, wat misschien tot een andere verhouding tussen de geploegde en 

NKG-behandelingen zou geleid hebben. 

Op ‘Betho-3’ leverde de tarwe-opbrengst bij NKG na suikerbiet 6 % minder op dan bij ploegen. Dit was 

wellicht te wijten aan de hoge verdichting op geringe diepte (<10 cm). Hoewel de verdichting bij de 

diepe NKG ook vrij hoog was in de toplaag was de opbrengst toch gelijkaardig aan ploegen. De 

slechte resultaten van NKG op ‘Betho-2’ in 2010 werden toegeschreven aan de nawerking van 

herbiciden in de teelt van cichorei. Dit werd in 2011 niet bevestigd. 

Ten slotte werd ook een opbrengstderving van 12 % waargenomen op ‘Proefboerderij perceel 5’ van 

PPO in de behandeling ondiep woelen (behandeling 4). Deze behandeling toonde de grootste 

verdichting (Van Holm et al. 2012). Bovendien waren de omstandigheden van bewerking en zaai 

slecht en de bewerking was mislukt door verstopping met grond en bietenblad waardoor beslist werd 

direct in te zaaien. In deze ongunstige omstandigheden was het voordeel van ploegen dat er drogere 

grond aan het oppervlak werd gebracht waardoor er een betere en fijnere zaaibedbereiding mogelijk 

was en er minder versmering optrad. Vraag hierbij is wel of natte bodem onderaan de bouwvoor 

brengen wel in alle omstandigheden zo voordelig is, gezien er dan anaerobe condities kunnen 

ontstaan. Nadeel van ploegen was de grotere verslemping kort na de zaai. Net zoals bij suikerbiet het 

jaar voordien, resulteerde de intensief mengende ondiepe bewerking in een iets hogere opbrengst dan 

de intensief mengende diepe bewerking. Een diepe bewerking waarbij de grond alleen gebroken werd 

scoorde dan wel weer beter. Dit bevestigt het aanvoelen dat er bij diepe NKG in het najaar het best 

kan gekozen worden voor een toestel dat de grond breekt en niet te intensief mengt (Meuffels 2012).  

 

Voor wintergraan kunnen we besluiten dat de opbrengsten bij NKG in de meeste gevallen die van bij 

ploegen benaderen (+/- 5 %). Na late oogst van de voorteelt in natte omstandigheden is het echter 

niet altijd mogelijk om NKG (goed) uit te voeren. Indien drogere grond kan opgeploegd worden kan dat 

een voordeel bieden bij de zaaibedbereiding. Een fijner zaaibed kan echter tot grotere verslemping 

leiden en door het onderwerken van een natte laag kunnen anaerobe condities ontstaan onderaan de 

bouwvoor. Natte omstandigheden leiden niet altijd tot een opbrengstderving bij NKG. Door de veelheid 

aan factoren die de uiteindelijke opbrengst bepalen is de uitkomst soms moeilijk te voorspellen. 

Voorzichtigheid blijft echter geboden bij bewerken onder natte omstandigheden om versmering en 

verdichting te vermijden. De slechte NKG-behandelingen hadden suikerbiet of cichorei als voorteelt, 

meer onderzoek is nodig om te weten of het risico op opbrengstderving stijgt na deze teelten. 

 

 

C.10.5. Aardappel 
(Cauffman 2010b; 2011; 2012; Janssens et al. 2012; Meuffels 2010b; 2011b; 2012; Verlinden et al. 

2005) 

Binnen het project BodemBreed werd op 18 percelen proeven met aardappelen uitgevoerd door 

PIBO-Campus, PPO en BDB. Daarenboven waren ook gegevens voor het perceel ‘Kortrijkdorp’ voor 
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2004 beschikbaar van het Interregproject Erosiebestrijding (Verlinden et al. 2005). Om 

vergelijkbaarheid toe te laten werd gewerkt met opbrengsten waarin alle aardappelen zijn vervat (incl. 

alle grootteklassen en rotte, misvormde, groene, …), maar zonder grondtarra. Voor de meeste 

percelen waren die cijfers voor handen. Voor ‘Kortrijkdorp’ in 2004 is het onduidelijk wat precies in de 

opbrengstcijfers is vervat. Voor het perceel ‘Achter Vreven’ is de uitval (rot, misvormd, groen,…) niet 

in de opbrengst inbegrepen. 

 

In Figuur 34, waar de opbrengsten van NKG-behandelingen relatief zijn uitgedrukt ten opzichte van 

ploegen, zijn niet alle opbrengstgegevens van aardappel vervat, gezien er soms meerdere ploeg-

behandelingen waren. Dit gaat over voorjaarswoelen in combinatie met wintervoorploegen op het 

perceel ‘Hollandse stal’. Ook werd niet steeds enkel het onderscheid tussen NKG-systemen en 

ploegen onderzocht, maar ook het gebruik van drempels, poten en aanaarden in 1 of 2 fasen, of het 

gebruik van sporenwissers. Daarom worden in wat volgt de opbrengsten van aardappel besproken 

gegroepeerd naargelang de doelstellingen van de proefopzetten. 

 

In totaal konden er 25 NKG-behandelingen worden vergeleken met 19 ploegbehandelingen gelegen 

op 13 percelen. Al deze percelen hadden een leem- of zandleemtextuur. In 10 gevallen was de 

opbrengst van NKG gelijkaardig aan de opbrengst van ploegen (+/- 5 %). Slechts twee keer was er 

een grotere opbrengstderving, met name 5 % op het perceel ‘Kortrijkdorp’ in 2004 en 8 % op het 

perceel ‘Achter Vreven’ (2010). Negen keer was de opbrengst onder NKG 5-10 % hoger dan onder 

ploegen, 4 keer zelfs 19 tot 49 % hoger. We kunnen op basis van de resultaten uit het project 

BodemBreed dus stellen dat NKG bij aardappelen goede tot zelfs betere opbrengstresultaten 

oplevert dan bij ploegen en dat het risico op opbrengstderving, zoals soms bij andere gewassen wordt 

ervaren, niet groot is (zie ook Figuur 34). Op basis van de bewerkingsmatrix (zie C.2 en digitale bijlage 

4) en de rapporten van de proefveldhouders werd naar verklaringen gezocht waarom de opbrengst 

tussen NKG en ploegen soms vrij veel afwijkt (> 5 %).  

De twee hoogste meeropbrengsten (45 en 49 %) werden opgetekend op het perceel ‘Kortrijkdorp’ in 

2011 en meer bepaald op de strook die al sinds 2000 niet meer wordt geploegd en de strook die in 

2010 éénmalig werd geploegd en in 2011 opnieuw niet-kerend werd bewerkt. Dit uitzonderlijk resultaat 

wordt toegeschreven aan het droge voorjaar van 2011. Vermoedelijk was er te veel tijd tussen 

ploegen en poten waardoor de geploegde behandeling te veel was uitgedroogd. Bovendien was ook 

in het groeiseizoen het vochthoudend vermogen van de bodem (TAW en RAW) lager onder ploegen 

(Janssens et al. 2012). Ook Meuffels (2011b) schrijft de hogere opbrengsten onder NKG, op de 6 

percelen opgevolgd door PPO in 2010, toe aan vochteffecten. Het ploegen vond in elk van deze 

percelen in de winter plaats. De bodem was in het voorjaar bij geploegde behandelingen meestal 

droger aan het oppervlak (0-10 cm). In 2010 was het voorjaar droog en warm. De aardappelen 

hebben bij NKG meer vocht ter beschikking gehad en mogelijk ook een betere aansluiting met de 

ondergrond.  

Net als bij korrelmaïs (C.10.2) en suikerbiet (C.10.6) lijkt de maximale bewerkingsdiepte in de winter 

en het voorjaar van belang voor de opbrengstresultaten (Figuur 38). Vooral wanneer er dieper werd 

bewerkt kon er een meeropbrengst gerealiseerd worden. Dit is enigszins contradictorisch aan de 

hypothese dat NKG net door een verhoogde voorziening aan vocht tot hogere opbrengsten zou 

leiden. De grootste verschillen in vochtgehaltes worden namelijk over het algemeen bereikt indien de 

NKG-bewerking ondiep is (zie ook C.5). Dit wijst erop dat verschillende factoren meespelen en dat we 

met deze data slechts enkele trends kunnen blootleggen, die in eventuele vervolgprojecten nader 

onderzocht kunnen worden. 

 

Aardappelenruggen kunnen in één of in twee fasen aangelegd worden (zie ook C.12.2). Op 3 

percelen kon de aardappelopbrengst tussen beide systemen vergeleken worden. Hierbij werden deze 

behandelingen geselecteerd die slechts op dit punt verschilden. Het aanleggen van de ruggen in één 

fase bespaart één werkgang. Als nadelen wordt het gewicht en de duurdere aanschaf van de machine 

genoemd. Bovendien lijkt de opbouw in één fase tot een opbrengstderving van 2 tot 15 % te leiden 

(Figuur 39). Al is er meer onderzoek nodig om deze trend te bevestigen.  
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Uit het onderzoek met of zonder drempels tussen de ruggen konden geen conclusies getrokken 

worden naar opbrengst toe. 

 

Figuur 38: Gewasopbrengsten van aardappel gemeten binnen de Interregprojecten BodemBreed en 

Erosiebestrijding. De opbrengst onder NKG-systemen zijn relatief uitgedrukt ten opzicht van de 

gewasopbrengst bij ploegen. Punten op de volle lijn hebben een even grote opbrengst als ploegen. 

Boven en onder de stippellijnen wijken de gewasopbrengsten onder NKG meer dan 5 % af ten opzichte 

van ploegen. (Cauffman 2010b; 2011; 2012; Janssens et al. 2012; Meuffels 2010b; 2011b; 2012; 

Verlinden et al. 2005). 

 
 

Figuur 39. Aardappelopbrengst na ruggenopbouw in 1 of 2 fasen. Gebaseerd op resultaten van de percelen 

‘Geuzeweg’, ‘Lacroix 2011’ en ‘Proefboerderij perceel 1 – C’. (Meuffels 2010b,  2012). 
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We kunnen op basis van de resultaten uit het project BodemBreed stellen dat NKG bij aardappelen 

goede tot zelfs betere opbrengstresultaten oplevert dan bij ploegen en dat het risico op 

opbrengstderving, zoals soms bij andere gewassen wordt ervaren, niet groot is. Meeropbrengsten 

onder NKG werden vooral gerealiseerd bij een relatief diepe bewerking in de winter of het voorjaar. In 

sommige gevallen werden de goede resultaten onder NKG toegeschreven aan een betere 

vochtvoorziening in een droog voorjaar. Dit lijkt contradictorisch aan een aanbeveling tot diepere 

bewerking en bewijst dat meerdere factoren een rol spelen.  

Een rugopbouw in 2-fasen lijkt voordelig naar opbrengst toe, meer data zijn echter nodig om deze 

trend te bevestigen. 

Een nadeel van NKG bij aardappelen lijkt de hogere hoeveelheid grondtarra bij de oogst in vergelijking 

met ploegen (zie C.11.2). 

 

 

C.10.6. Suikerbiet 
(Cauffman 2010b;  2011;  2012; Janssens et al. 2012; Meuffels 2010b;  2011b;  2012; Verlinden et al. 

2005). 

Binnen het project BodemBreed is het effect van bodembewerking op de opbrengst van suikerbieten 

op 9 percelen onderzocht. Hierbij komt nog het langetermijnperceel ‘Hangar’ waar ook voor 2005 

gegevens voor handen zijn. Over deze percelen werden 23 behandelingen vergeleken met ploegen. 

Op één van de percelen (‘Schnackers 2011’) was de geploegde behandeling stoppelploegen. Het 

bodemtype van alle percelen was zandleem of leem.  

In Figuur 34 is te zien dat de opbrengsten van suikerbieten in NKG-systemen meestal gelijkaardig of 

lager zijn dan in geploegde systemen. Uitzondering is het perceel ‘Proefboerderij perceel 1 – A’ in 

Wijnandsrade waar de suikerbietopbrengst in alle NKG-behandelingen 14 tot 37 % hoger lag dan bij 

voorjaarsploegen. Volgens Meuffels (2010a) is dit een eerder ongewoon resultaat. Bij onderzoek in de 

periode 2002-2006 was er weinig verschil in opbrengst tussen ploegen en NKG. In enkele jaren was 

ploegen zelfs in het voordeel. Zes behandelingen hadden een opbrengst die 10 tot 18 % lager was 

dan bij ploegen. Bij 4 behandelingen was de opbrengst 5 tot 10 % lager. In de bewerkingsmatrix (zie 

C.2 en digitale bijlage 4) werd nagegaan welke de factoren zouden kunnen zijn die tot een veel 

hogere dan wel lagere opbrengst dan bij ploegen leiden. Zo werd vastgesteld dat ‘Proefboerderij 

perceel 1 – A’, waar NKG opmerkelijk beter scoorde, het enige perceel was met vlas als voorteelt. Bij 

de andere percelen was dat een wintergraan of aardappelen (perceel ‘Schnackers 2011’). Bovendien 

was het perceel bij de voorjaarsbewerking matig nat. De andere percelen waren droger bovenaan of 

onderaan de bouwvoor. Aangezien verschillen in vochtgehalte alleen bij ‘Proefboerderij perceel 1 – A’ 

voorkwamen, kan niet worden uitgemaakt of deze ook belangrijk zijn om het relatief succes van NKG 

op dit perceel te verklaren. Net zoals bij korrelmaïs (C.10.2) blijkt de kans op een opbrengstderving 

van meer dan 5 % toe te nemen indien de maximale bewerkingsdiepte tijdens winter en voorjaar 

(de zaaibedbereiding buiten beschouwing gelaten) kleiner is dan 20 cm (Figuur 40). Onder 

winterbewerking wordt begrepen alle bewerkingen na de inzaai van de groenbedekker of na midden 

november. Op het perceel ‘Proefboerderij perceel 5’ werd de hoofdbewerking in het najaar uitgevoerd, 

voor inzaai van gele mosterd, waardoor de maximale bewerkingsdiepte in de winter en het voorjaar 

nul is. Drie NKG-systemen werden op dit perceel vergeleken met ploegen. De laagste opbrengsten 

werd bekomen bij ondiepe bewerking met een compactschijveneg en bij diepe bewerking met een 

schijfcultivator met smalle beitels. De behandeling met de compactschijveneg bleek in het voorjaar 

meer verdicht waardoor de wortelgroei werd verstoord. De suikerbieten hadden in de droge periode 

mei-juli meer last van droogte en vertoonden ook meer vertakkingen. De behandeling met een diepe 

bewerking met de schijfcultivator (25 cm) scoorde merkelijk minder goed dan wanneer de 

schijfcultivator maar 15 cm diep was ingezet. Dit werd het jaar nadien ook bevestigd in de teelt van 

wintertarwe. De hypothese van Meuffels (2011a) is dat de diepere bewerking voor een intensievere 

menging kan gezorgd hebben waardoor de grond te los lag en deze in de winter door inspoeling 

verdicht kon zijn geraakt. Dit is wel niet bevestigd met de penetrometer. Uit eerder onderzoek zou ook 
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blijken dat bij een diepe grondbewerking in het najaar er beter voor gezorgd kan worden dat de grond 

breekt en niet te intensief mengt.  

 

Figuur 40. Gewasopbrengsten van suikerbieten gemeten binnen de Interregprojecten BodemBreed en 

Erosiebestrijding. De opbrengst van gewassen geteeld onder ploegloze systemen zijn relatief uitgedrukt 

ten opzicht van de gewasopbrengst bij ploegen of stoppelploegen. Punten op de volle lijn hebben een 

even grote opbrengst als ploegen. Boven en onder de stippellijnen wijken de gewasopbrengsten onder 

NKG meer dan 5 % af ten opzichte van ploegen. (Cauffman 2010b;  2011;  2012; Janssens et al. 2012; 

Meuffels 2010b;  2011b;  2012; Verlinden et al. 2005). 

 
 

De opbrengst van suikerbieten onder NKG is meestal gelijkaardig (+/- 5 %) of lager dan de opbrengst 

in geploegde systemen. Het risico op opbrengstderving lijkt toe te nemen indien de maximale 

bewerkingsdiepte in de winter en het voorjaar ondiep was (< 20 cm). Deze bevindingen zijn in 

overeenstemming met deze van KBIVB (Vandergeten & Roisin 2004), dat stelt dat de 

opbrengstniveaus bij ploegloos telen van suikerbieten gelijkaardig zijn als bij ploegen op voorwaarde 

dat de bodem voldoende diep en regelmatig (ook tussen twee tanden) wordt losgebroken.  

 

 

C.10.7. Cichorei 
(Cauffman 2010,  2011,  2012) 

Cichorei is een fijnzadig gewas dat ondiep wordt gezaaid en een zorgzame zaaibedbereiding vereist 

(Cauffman 2012). Cichorei kwam in elk jaar van het project op één van de deelpercelen van ‘Betho’ 

voor. Daarbij werd wintervoorploegen telkens vergeleken met twee NKG-systemen. Indien NKG, net 

als bij ploegen, in de winter werd uitgevoerd waren de opbrengsten gelijkaardig aan de opbrengsten 

onder ploegen (-3 tot +7 %). De NKG-behandelingen in de winter gebeurden met een schijveneg of 

met een vaste tand cultivator. Zowel bij diepere bewerkingen (15 of 27 cm) als bij ondiepe 

bewerkingen in de winter (8 of 10 cm) waren de opbrengstresultaten dus goed. NKG leidde meestal 

wel tot een minder mooie zaaibed (meer kluiten) en een (iets) lagere opkomst. Dit werd 

gecompenseerd door een hoger wortelgewicht bij de oogst. 

In 2009 werd wintervoorploegen eveneens vergeleken met een NKG-behandeling waarbij er alleen 

een ondiepe bewerking (zij het wel in meerdere werkgangen) in het voorjaar plaatsvond. De opbrengst 
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was hier 11 % lager dan bij wintervoorploegen. De bodem was, in tegenstelling tot NKG of ploegen in 

de winter, in het voorjaar minder verweerd. De lagere opbrengst lag samen met een lagere opkomst 

en meer puntbreuk bij de oogst. Meer onderzoek zou nodig zijn om te kunnen aantonen dat NKG, die 

wintervoorploegen op leem vervangt, steeds ook in de winter moet gebeuren om opbrengstderving te 

vermijden.  

 

Op basis van de enkele gegevens verzameld binnen BodemBreed op leemgrond kunnen we de 

voorzichtige conclusie trekken dat de opbrengst van cichorei onder NKG gelijkaardig is als onder 

wintervoorploegen (+/- 5 %). De kans op opbrengstderving lijkt groter indien er geen winterbewerking 

is en de bewerking in het voorjaar ondiep plaatsvindt. NKG leidt tot een grover zaaibed en een lagere 

opkomst, maar dit wordt meestal gecompenseerd door een hoger wortelgewicht. 

 

 

C.10.8. Zaaiui 
(Meuffels 2010b;  2011b;  2012) 

Binnen het BodemBreed-project was het de vraag of NKG ook bij fijnzadige gewassen zoals zaaiui 

tot goede opbrengsten kan leiden. Dit werd op drie praktijkpercelen onderzocht door PPO. 

In 2009 werd op perceel ‘Vosbergerweg’ wintervoorploegen (25 cm) vergeleken met de 

voorjaarsbewerkingen spitten (20 cm) of NKG (25 cm). Ploegen in de wintervoor bevordert de 

verwering van de grond als gevolg van opvriezen in de winter en als gevolg van zwel en krimp door 

drogen en bevochtigen. Voorwinterploegen zorgde ervoor dat de bodem sneller droogde in het 

voorjaar maar toch vond de landbouwer het noodzakelijk om net zoals bij NKG, en in tegenstelling tot 

bij spitten, 2 maal te eggen om een fijner zaaibed te verkrijgen. Het verschil in opbrengst van de 

zaaiuien tussen ploegen, NKG en spitten was klein. Indien spitten enkele dagen voordien werd 

voorafgegaan door een bewerking met een vaste tand cultivator was de opbrengst 8 % hoger dan bij 

ploegen. In overleg met de landbouwer was er een extra behandeling, waarin alleen gespit werd en 

uien zonder enige verdere zaaibedbereiding zijn ingezaaid. Bij de behandeling spitten zonder 

zaaibedvoorbereiding lag de opbrengst 30 % lager dan bij NKG en zelfs 36 % lager dan bij spitten met 

voorbewerken met een vaste tand cultivator. De grond was door het spitten grof weggelegd waardoor 

veel kluiten de opkomst belemmerden.  

In 2010 werd het effect van wintervoorwoelen onderzocht op de percelen ‘Vierbunder’ en ‘Termaar’. 

Geen enkele behandeling werd 2 maal geëgd. Op percelen ‘Vierbunder’ en ‘Termaar’ resulteerden de 

winterbodembewerking (bewerkingsdiepte 25 cm) in een droger oppervlak dan bij NKG in het voorjaar 

(bewerkingsdiepte 25 cm). In beide objecten NKG (winter- en voorjaarswoelen) van het perceel 

‘Vierbunder’ waren er meer kluiten na zaaibedbereiding aanwezig dan in het wintergeploegde object 

en was de opkomst en opbrengst van de zaaiuien lager (resp. 6 en 10 %). Op het perceel ‘Termaar’ is 

NKG in de winter vergeleken met NKG in het voorjaar. De opbrengsten waren nagenoeg gelijk.  

 

De resultaten uit het BodemBreed-project geven weer dat een fijner zaaibed een grotere garantie 

geeft op een goede opkomst en hogere opbrengsten. Dit wordt het gemakkelijkst verkregen met 

wintervoorploegen. Toch zijn opbrengstverschillen tussen NKG en ploegen niet altijd erg groot. In de 

periode van het project is het niet voorgevallen, maar een fijner zaaibed is gevoeliger voor 

korstvorming, dichtslaan en erosie wat eveneens de opkomst kan verhinderen.  

Het voordeel van NKG in de winter ten opzichte van NKG in het voorjaar is dat de toplaag van de 

bodem sneller opdroogt. Toch blijft het zaaibed grover dan bij ploegen. De opbrengst lijkt bij NKG in 

de winter iets hoger dan bij NKG in het voorjaar, toch is dat verschil niet noodzakelijk groot.  

 

  



Deel C: Bodembewerking: types en impact  
 
 

96 
 

C.10.9. Besluit gewasopbrengst 
 

De gewasopbrengsten blijken op basis van de resultaten van BodemBreed, meestal gelijkaardig aan 

ploegen (+/- 5 %). Toch bestaat er een risico op opbrengstderving. Dit risico is groot bij de teelt van 

kuilmaïs voorafgegaan door een grasgroenbedekker of een graszode. Dit hing vaak samen met een 

ondiepe verdichting of een hogere opslag van gras of onkruiddruk. Bij de teelt van suikerbiet en 

korrelmaïs is er ook een kans op opbrengstderving, maar deze kan worden beperkt door in de winter 

of het voorjaar een relatief diepe bewerking (> 20 cm) uit te voeren. Een relatief diepe bewerking bij 

aardappelen lijkt dan weer potentieel te hebben om hogere opbrengsten te verkrijgen dan bij ploegen. 

De resultaten van wintergraan en cichorei waren minder duidelijk, maar ook bij deze teelten kan 

bewerkingsdiepte een rol spelen. 

In een aantal gevallen werden goede resultaten onder NKG toegeschreven aan een betere 

vochtvoorziening. Anderzijds worden goede opbrengsten soms verhinderd door een ondiepe 

verdichting. Aan het opheffen hiervan moet dan ook voldoende aandacht besteed worden. 

 

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

- Verschillende bodembewerkingssystemen kunnen leiden tot een verschillend verloop in de 

gewasontwikkeling. Hierdoor kan het optimale oogsttijdstip voor deze verschillende 

bewerkingssystemen variëren. Er dient te worden onderzocht welke het effect is op de conclusies 

betreffende opbrengst indien op andere momenten wordt geoogst. 

- Bij een opbrengstbepaling dient rekening gehouden te worden met de heterogeniteit van een 

perceel. Zo blijkt de variabiliteit van verdichting groot, ook binnen een bepaalde behandeling. Dit 

kan leiden tot een heterogeniteit in opbrengst (Van Holm et al. 2012).  

 

 

C.10.10. Gewasopbrengst in relatie tot gewasopkomst 
 

“Leidt NKG tot een lagere gewasopkomst en is dit een indicator voor 
gewasopbrengst?” 
 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Cauffman 2010b;  2011;  2012; Meuffels 2010b;  2011b;  2012; Van de Ven 2010b;  2011a;  2011b;  

2012) 

In Figuur 41 zijn de gewasopkomsten en bijhorende gewasopbrengsten opgemeten binnen het project 

BodemBreed samengebracht. De opbrengsten en opkomsten van ploegloze bewerkingssystemen 

(NKG, spitten, directzaai) zijn relatief uitgedrukt ten opzichte van de geploegde behandeling. Indien er 

meerdere varianten van ploegen waren op een perceel (vb. stoppelploegen, ploegen met of zonder 

combinatie met een groenbedekker), was de behandeling die het dichtst aansluit bij de normale 

praktijk de referentie. 

Uit de figuur kunnen we afleiden dat 1 maand na zaai de gewasopkomst in de ploegloze 

bewerkingssystemen meestal tussen de 95 en 105 % van de gewasopkomst bij ploegen schommelt 

(tussen de stippellijnen). In een aantal gevallen leidt NKG echter tot een duidelijk lagere opkomst. De 

invloed van die lagere opkomst op de opbrengst varieert van gewas tot gewas. Bij cichorei wordt de 

(iets) lagere opkomst meestal gecompenseerd door een hoger wortelgewicht bij de oogst. 

(uitzondering is ondiepe NKG in het voorjaar op het perceel ‘Betho-2‘ in 2009, zie C.10.7). Ook bij 

wintertarwe leidt een lagere opkomst op de meeste percelen niet tot een opbrengstderving op het 

einde van het seizoen.  

Soms volgt er geen compensatie na een lage opkomst. Een lage zaaiuiopkomst leidde in een enkel 

geval (spitten in combinatie met directzaai) tot een lage opbrengst. Bij kuilmaïs blijkt dat het risico op 

een lagere opkomst en bijhorende opbrengstderving onder NKG en directzaai groot is indien de 

kuilmaïs geteeld wordt na een grasachtige groenbedekker of een voorteelt van gras gescheurd in het 

voorjaar. Dit risico lijkt groter indien de bewerking ondieper gebeurde. 
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In de meeste gevallen leiden ploegloze systemen niet tot een noemenswaardig lagere gewasopkomst 

in vergelijking met ploegen. Indien er toch een duidelijk lagere opkomst wordt vastgesteld dan kan 

deze (gedeeltelijk) gecompenseerd worden gedurende het groeiseizoen. Hierdoor wordt de 

opbrengstderving beperkt. De mate van compensatie hangt echter af van gewas tot gewas en van de 

specifieke teeltsituatie. 

 

Figuur 41 Gewasopbrengsten in functie van de gewasopkomsten gemeten in het project BodemBreed. De 

opbrengst en opkomst van gewassen geteeld onder ploegloze systemen (NKG, spitten en directzaai) 

zijn relatief uitgedrukt ten opzicht van de gewasopbrengst bij ploegen. De stippellijnen duiden een 

relatieve gewasopkomst aan van 95 % en 105 % aan (Cauffman 2010b;  2011;  2012; Meuffels 2010b;  

2011b;  2012; Van de Ven 2010b;  2011a;  2011b;  2012). 
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C.11. Andere teelttechnische vraagstukken rond bodembewerking 
Uit het voorgaande blijkt reeds dat voor de toepassing van een bepaald type bodembewerking geen 

standaard recept bestaat dat onder alle omstandigheden en op elk tijdstip toepasbaar is. Bij aanvang 

van het Interregproject BodemBreed werd een lijst van concrete praktijkvragen opgesteld. Na de 

beschrijving van effecten van bodembewerking op bodemparameters en landbouwkundige 

geschiktheid, worden in wat volgt nog een aantal andere specifieke aspecten gerelateerd aan 

bodembewerking verder toegelicht. Vaak worden daarbij de relevante conclusies uit voorgaande 

paragrafen gebundeld. Voor praktijkrichtlijnen per teelt wordt verder ook verwezen naar de brochure 

‘Hoe aan de slag met niet-kerende grondbewerking’ (Muijtjens 2012). 

 

C.11.1. Brandstofverbruik en NKG 
 

“Daalt het brandstofverbruik en stijgt de arbeidsefficiëntie onder NKG?” 
 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Reubens et al. 2010; Van Holm et al. 2012) 

Een besparing op het brandstofverbruik kan voornamelijk bewerkstelligd worden door (1) een reductie 

in trekkrachtvereisten en dus brandstofverbruik per werkgang, en (2) het uitsparen van één of 

meerdere werkgangen. Omdat de trekkrachtvereisten voor NKG vaak kleiner zijn dan voor ploegen, 

althans bij een meer oppervlakkige bewerking, bestaat effectief de kans dat aan het eerste criterium 

voldaan wordt. Ook het type werktuig speelt daarbij een grote rol: een cultivator met gebogen tanden 

zal bv. minder trekkracht vragen en dus een lager brandstofverbruik kennen dan bij rechte tanden. Of 

NKG ook effectief werkgangen uitspaart, is een complexere vraag. Voor directzaai of een NKG onder 

de vorm van een oppervlakkige zaaibedbereiding, kan minstens één werkgang uitgespaard worden: 

die van de afzonderlijke bodembewerking zelf. Voor diepere NKG wordt dit al minder vanzelfsprekend, 

hoewel het combineren van de bodembewerking met zaaibedbereiding ook daar mogelijk is terwijl 

ploegen steeds een afzonderlijke werkgang vraagt. Echter, vaak is een aantal extra werkgangen nodig 

bij NKG zoals voor het onderwerken van groenbedekkers of organische mest, zodat NKG in de 

praktijk vaak ook tot een toename van het aantal werkgangen en dus van het totaal brandstofverbruik 

leidt. 

Het eindresultaat is met andere woorden onder meer afhankelijk van enerzijds de bewerkingsdiepte 

en –omstandigheden en het type werktuig, en anderzijds het aantal benodigde werkgangen over de 

hele rotatie bekeken (dus inclusief de groenbedekkers). Globaal kan men concluderen dat de effecten 

erg variabel en relatief beperkt zijn. 

Twee belangrijke opmerkingen nog hierbij: 

- Brandstofverbruik is afhankelijk van de teeltrotatie die gevoerd wordt. In Duitsland en Frankrijk 

wordt melding gemaakt van een afname van brandstofverbruik door NKG op bedrijven met veel 

graanteelt. Bij graan kan extensiever gewerkt worden en kunnen tevens meer bewerkingen 

worden gecombineerd. Inderdaad is dan een besparing te realiseren. In teeltrotaties zoals we die 

in de projectregio kennen met veel rooivruchten blijkt dat het verschil in brandstofverbruik tussen 

NKG en ploegen geringer zijn. 

- Niet alleen het type bodembewerking maar vooral ook een ruimer aangepast bodembeheer, het 

beperken van de uitgeoefende spanningen op de bodem en een evenwichtige gewichtsverdeling 

over alle wielen zijn relevant. Uit onderzoek is bv. gebleken dat iedere centimeter meer insporing 

leidt tot 10% en een ongelijke gewichtsverdeling tot 20% hoger brandstofverbruik. Voor meer 

detail daarover wordt verwezen naar C.6.5. De juiste aanpassingen kunnen een groot verschil 

betekenen, zowel naar bodemverdichting als naar trekkrachtefficiëntie toe. Merk op dat bepaalde 

maatregelen (verlagen wiellast, bandenspanning, etc.) om verdichting te vermijden soms 

contraproductief zijn naar brandstofbezuiniging toe. 
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Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Meuffels 2010a; Meuffels et al. 2012) 

Proeven waarbij brandstofverbruik en capaciteit gemeten en vergeleken werden tussen niet-kerende 

grondbewerking en ploegen, gebeurden door PPO. 

In een eerste demoproef te Wijnandsrade (Meuffels 2010a) werd ploegen vergeleken met vier vormen 

van NKG, die met name verschillend waren op vlak van diepte, type beitels en aan- of afwezigheid 

van een voorbewerking met een vaste tand cultivator. Hierbij werden het brandstofverbruik en de 

benodigde tijd om de plots te bewerken gemeten. Uit de resultaten van die proef blijkt dat ploegen 

gemiddeld het hoogste brandstofverbruik heeft en de laagste capaciteit per uur. De verschillen waren 

het kleinst ten opzichte van de NKG-bewerking waarin een Evers Holsteiner voorzetcultivator werd 

ingezet, voorafgegaan door een voorbewerking tot 25 cm diep, en grootst (tot 4 l/ha) ten opzichte van 

de NKG-bewerking waarbij gebruik gemaakt is van een Bremer voorzetcultivator met gebogen tanden, 

zonder voorbewerking. Het achterwege laten van de voorbewerking, die zelf ook brandstof verbruikt, 

leidde tot een verlaging van het gemiddeld brandstofverbruik per hectare van 8 à 10 l/ha en een 

capaciteitsverhoging van 0,4 ha/uur ten opzichte van een vergelijkbare bodembewerking zonder 

voorbewerking. Belangrijk om mee te nemen, is dat in deze proef geen rekening gehouden werd met 

het aantal passages: bij NKG waren twee extra werkgangen nodig voor het afzonderlijk klepelen en 

bespuiten van de groenbedekker.  

Met name bij teelten als suikerbieten en aardappelen worden bij NKG in de regel meerdere (voor) 

bewerkingen uitgevoerd. In deze gevallen zal het brandstofverbruik gelijk zijn of hoger zijn dan bij 

ploegen.  

Ook op de PPO proeflocatie Vredepeel en akkerbouwbedrijf Wimmers in Wijnandsrade vonden 

proeven plaats (Meuffels et al. 2012). Daarbij werd, gebruik makende van specifieke meetapparatuur 

en RTK-GPS, een vergelijking gemaakt tussen verschillende types NKG en de ‘traditionele’ 

ploegbewerking. Let wel: in deze proef werd geen rekening gehouden met het aantal keren bewerken. 

Binnen de proef zijn wel aanvullende metingen gedaan voor het bepalen van de invloed van de 

bandenspanning en het gebruik van frontgewichten op het brandstofverbruik. Ook de gevolgde route 

in dit gebied met heuvelachtig terrein werd in rekening gebracht. De resultaten zijn als indicatief te 

beschouwen, gezien het beperkt aantal percelen of herhalingen per bewerking, en het ontbreken van 

een differentiatie voor bodemvochtgehalte en bodemtoestand. De voornaamste trends kunnen als 

volgt samengevat worden: 

- Op PPO proefbedrijf Vredepeel (zand) is bij woelen (Evers Forest) een hoger verbruik per uur 

gemeten dan bij ploegen. Echter de werkbreedte van de woeler is tweemaal zo groot als die van 

de ploeg, waardoor het brandstofverbruik per hectare bij woelen circa de helft is. 

- Op de locatie Wijnandsrade (lössgrond) geeft de combinatie voorzetwoeler + rotoreg een lager 

verbruik per uur dan de woeler (Evers Garron). Echter door de hogere rijsnelheid en grotere 

werkbreedte bij het woelen is het uiteindelijk brandstofverbruik per ha hiervan lager. 

- Op lössgrond werd bij een hoge bandenspanning (1,2 bar voor en 1,6 bar achter) een duidelijk 

hogere rijsnelheid en lager brandstofverbruik gehaald ten opzichte van lage spanning (0,8 bar 

voor en achter). Het verschil liep op tot 4 liter per uur naargelang het frontgewicht. Dit bevestigt de 

tegenstrijdige belangen van verdichting en brandstofverbruik. 

- Op zandgrond konden geen beduidende verschillen in brandstofverbruik aangetoond worden op 

basis van bandenspanning, maar daar bleek het verbruik in liter per uur lager te liggen bij een 

lichter (420 kg) dan wel bij een zwaarder (1050 kg) frontgewicht. 

- Op een helling wordt het verschil in brandstofverbruik tussen een trekker met of zonder belasting 

mee bepaald door de bandenspanning. De combinatie van hoge bandenspanning en geen 

frontgewicht kan leiden tot een hoger percentage wielslip, zowel hellingafwaarts als -opwaarts. 
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Harde cijfers om de verschillen in brandstofverbruik tussen types bodembewerking op een gegronde 

manier te onderbouwen zijn tot op vandaag schaars. Het gebruik van verschillende machines op 

verschillende dieptes en op variabele bodemtypes bemoeilijkt die onderbouwing. 

De trekkrachtvereisten voor NKG zijn vaak kleiner dan voor ploegen, althans bij een meer 

oppervlakkige bewerking. Echter, om deze vraag naar behoren te beantwoorden dient evenzeer 

beschouwd te worden of NKG ook effectief werkgangen uitspaart. Dit is sterk variabel en ondermeer 

afhankelijk van de gevoerde teeltrotatie. Bovendien is niet alleen het type bodembewerking maar 

vooral ook het beperken van de uitgeoefende spanningen op de bodem en een evenwichtige 

gewichtsverdeling over alle wielen relevant. 

 

Figuur 42. Links: Brandstofmeter op trekker. Rechts: Meting contactoppervlak van de band (Meuffels et al. 2012). 

   
 

C.11.2. Wortel- en knolgewassen onder NKG 
 

“Behouden rotaties met wortel- en knolgewassen de positieve effecten van NKG?” 

 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Reubens et al. 2010) 

Ondanks de regelmatige verstoring van de bodem, blijkt dat op zijn minst een aantal van de effecten 

van NKG ook tot uiting kunnen komen bij teelrotaties waarin bieten en aardappelen voorkomen. Uit 

onderzoek in Vlaanderen blijkt bv. dat in dergelijke situaties de aggregaatstabiliteit van de bovenste 

bodemlaag (0-10 cm) al op korte termijn na omschakeling naar  NKG stijgt, de infiltratiesnelheid 

toeneemt, en zodoende de erosieverliezen lager zijn dan onder ploegen. Ook de stratificatie van het 

% OC en totale N in de bodemlaag blijkt groter voor NKG dan ploegen, hoewel de totale OC-voorraad 

in de bodem niet noodzakelijk hoger ligt. Het potentieel voor koolstofopslag onder NKG is onder 

dergelijke rotatie dan ook wellicht minimaal. Onder NKG is een toename waar te nemen van de 

microbiële biomassa in de bovenste 10 cm, evenals een stijging van het aantal regenwormen, ook al 

is de teelt van biet of aardappel op zich vaak minder gunstig voor regenwormen. 

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Janssens et al. 2012) 

Uit de bewerkingsmatrix blijkt dat op de meeste BodemBreed-percelen cichorei, bieten of aardappelen 

in de teeltrotatie opgenomen werden (zie digitale Bijlage 4). Een mogelijk uitzondering zijn de percelen 

‘Vosbergerweg’, ‘Vierbunder’ en ‘Termaar’ waar er uien geteeld werden, de percelen bij de 

landbouwer Frijns en ‘Schnackers 2010’ waar verschillende methoden van zodevernietiging 

onderzocht werden. De bodemverstoring bij de fijne zaden van uien en zodevernietiging zijn echter 

vaak ook intensief. Daarnaast zijn er nog 4 percelen met monocultuur maïs nl. ‘Lange weide’, 

‘Kasterlee’, ‘Heppen’ en ‘Heek’. Op basis van de teeltrotaties op de BodemBreed-percelen kunnen we 

de bovenstaande vraag herformuleren naar ‘Zijn de effecten van langetermijn NKG op de percelen 
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van monocultuur maïs meer uitgesproken dan bij de teeltrotaties met wortel- en 

knolgewassen?’. 

Om deze vraag te trachten beantwoorden, vergeleken we de resultaten van 2010 en 2011 van perceel 

‘Lange weide’ met de resultaten van de 3 andere langetermijnpercelen. Deze vergelijking van een erg 

beperkt aantal percelen waarbij vaak de variabiliteit van de meetresultaten niet gekend is, kunnen 

echter alleen een trend suggereren maar geen conclusies over het gecombineerd effect van 

teeltrotatie en langetermijn NKG geven. Perceel ‘Lange weide’ was het enige perceel waar in de 0-10 

cm een significante toename was in het OC-gehalte bij NKG ten opzichte van ploegen (zie C.3). Uit de 

vergelijking van het vochtgehalte (zie C.5) blijkt dat er een hoger vochtgehalte was in de 0-10 cm laag 

bij de NKG-behandelingen in vergelijking met ploegen. Echter alleen bij perceel ‘Lange weide’ werd dit 

effect in de 0-30 cm in juni 2011 gemeten. Uit de tellingen van de onkruiden in 2011 blijkt echter dat 

ook de relatieve toename van onkruiden bij monocultuur maïs bij een NKG-behandeling hoger was 

dan bij NKG-behandelingen met wortel- en knolgewassen (Janssens et al. 2012) (zie C.9). Voor de 

andere metingen op de langetermijnpercelen werd er geen duidelijke trend waargenomen of was het 

effect van langetermijn NKG niet meer uitgesproken op perceel ‘Lange weide’ dan bij de andere 3 

langetermijnpercelen.  

 

Uit de literatuur blijkt dat een aantal van de effecten van NKG bv. erosiereductie ook tot uiting kunnen 

komen bij teeltrotaties waarin bieten en aardappelen voorkomen ondanks de regelmatige verstoring 

van de bodem. De vergelijking van de langetermijnpercelen met monocultuur korrelmaïs en 

teeltrotaties met bieten of aardappelen geeft een indicatie dat het effect van langetermijn NKG bij 

teeltrotaties met wortel- en knolgewassen beperkter is dan bij langetermijn NKG met monocultuur 

korrelmaïs. Deze resultaten blijken de informatie uit de literatuur te kunnen bevestigen maar zijn 

gebaseerd op heel weinig meetdata van de langetermijnpercelen binnen BodemBreed. 

 

“Stijgt de grondtarra onder NKG bij aardappelen?” 

 

Uit de praktijk komen geluiden dat grondtarra bij aardappelen zou toenemen onder NKG. Het risico 

op stootblauw neemt toe indien er veel kluiten aanwezig zijn bij de oogst onder droge 

omstandigheden. Dit is des te belangrijker naarmate het onderwatergewicht van de aardappelen hoog 

is. Teveel grondtarra of stootblauw kan leiden tot afkeuringen. Meer grondtarra leidt bovendien tot 

meer transport bij in- en uitschuren en tot meer drooguren bij bewaring. Dit alles heeft hogere 

brandstof- en energiekosten en een hogere CO2-uitstoot tot gevolg (Meuffels 2010b, 2011b). 

Bovendien leidt grondtarra tot de export van bodem van het perceel, wat eveneens een vorm van 

bodemverlies is. 

 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Reubens et al. 2010) 

Een meerjarige studie (2006-2010) in Wallonië rond bodembewerking bij aardappelen demonstreert 

dat de grondtarra onder NKG dikwijls gelijkaardig is of zelfs significant lager dan bij ploegen. De 

hoeveelheid grondtarra is erg variabel en is afhankelijk van onder meer de intensiteit en het tijdstip 

van bewerking, het specifieke type werktuig en de bodem- en weersomstandigheden. De grondtarra, 

en meer specifiek het risico op kluiten, neemt toe in zwaardere gronden. 

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Cauffman 2010b; 2011; 2012; Janssens et al. 2012; Meuffels 2010b; 2011b) 

Op 10 percelen, opgevolgd voor BodemBreed, konden 17 NKG-behandelingen worden vergeleken 

met ploegen wat betreft grondtarra bij de oogst van aardappelen. Op basis van de ruwe data werd het 

percentage grondtarra berekend als de massa grond gedeeld door de massa aardappelen (excl. 

grondtarra). Dit heeft het voordeel dat het percentage grondtarra lineair stijgt met de massa grond. 

Een grondtarrapercentage van 100 % betekent dat er bij de oogst evenveel grond als aardappelen 

wordt geëxporteerd van het veld. Door het percentage grondtarra te vermenigvuldigen met de 
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opbrengst kon de hoeveelheid grondtarra uitgedrukt in ton per hectare worden berekend. Een 

kanttekening hierbij is wel dat de grondtarra niet gecorrigeerd is voor het vochtgehalte en dus 

betrekking heeft op ‘verse bodem’ en niet ‘oven-droge bodem’. 

 

Uit Figuur 43 blijkt dat de grondtarra sterk kan variëren en kan oplopen tot 100% van de geoogste 

aardappelen of meer dan 60 ton per hectare. Bodemverlies door de oogst van aardappelen leidt dan 

wel niet tot modderlast stroomafwaarts, het kan wel een aanzienlijk verlies van de waardevolle toplaag 

van de bodem veroorzaken. De 5 hoogste grondtarrapercentages (rechtsboven op de grafieken van 

Figuur 43) zijn allen opgemeten in 2009 op de percelen ‘Geuzeweg’ (4 punten) en ‘Bocholtz Simons’ 

(1 punt; merk op dat dit punt ontbreekt op de rechtergrafiek in ton per ha). De andere punten in de 

figuur zijn opgemeten in 2010 (percelen PPO) en 2011 (‘Kortrijkdorp’). Dit wijst er op dat jaareffecten 

heel belangrijk kunnen zijn. Volgens Meuffels (2011b) was de grondtarra niet extreem hoog in 2010 

wegens de goede uitgangssituatie in het voorgaande jaar (goede oogstomstandigheden) en in de 

winter (veel vorst) waardoor de structuur van de grond op veel percelen goed was.  

 

Op twee uitzonderingen na was de grondtarra bij de NKG-behandelingen steeds hoger dan bij 

ploegen. Dit bevestigt de ervaringen uit de praktijk. De twee uitzonderingen waren beiden afkomstig 

van het perceel ‘Geuzeweg’ waar vier verschillende behandelingen ploegen konden vergeleken 

worden met vier verschillende behandelingen NKG. Omdat de landbouwer de bodem niet fijn genoeg 

vond werden zowel op ‘Bocholtz Simons’ in 2009 als op ‘M.Heerweg’ in 2010 extra bewerkingen 

uitgevoerd op de NKG-behandelingen. Ondanks deze inspanningen was de grondtarra nog steeds 

hoger dan bij ploegen.   

Ook op de aardappelpercelen ‘Colla’ en ‘Achter Vanoppen’, waarvoor geen cijfermateriaal voor 

handen was, werd er meer grondtarra waargenomen bij de NKG-behandeling in vergelijking met 

ploegen (Cauffman 2010,  2012). Bij een deelnemer van de kenniscirkels werd in 2009 eveneens 

meer grondtarra waargenomen op verschillende NKG-percelen in vergelijking met geploegde 

percelen. Door de droge weeromstandigheden bij het oogsten konden de NKG-percelen in eerste 

instantie niet gerooid worden omdat de droge kluiten voor te veel risico op beschadiging zorgden. Het 

rooien van de NKG-percelen werd slechts mogelijk toen begin oktober regen viel. Ondanks de betere 

rooiomstandigheden werd van de NKG-percelen nog steeds veel grond meegevoerd (Meuffels 

2010b). 
 

Figuur 43. Grondtarra opgemeten op 10 percelen van het BodemBreedproject. De grondtarra van de geploegde 

behandelingen (X-as) wordt vergeleken met de grondtarra van de NKG-behandelingen. Links: 

percentage grondtarra berekend als de massa grond gedeeld door de massa aardappelen (excl. 

grondtarra). Rechts: grondtarra uitgedrukt in ton per hectare. (Cauffman 2011; Janssens et al. 2012; 

Meuffels 2010b; 2011b). 
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De hoeveelheid grondtarra kan sterk variëren en kan oplopen tot 100 % van de geoogste aardappelen 

of meer dan 60 ton per hectare. Hoewel in de literatuur ook het tegendeel is gevonden, blijkt uit de 

cijfers van BodemBreed dat grondtarra in NKG-systemen bijna altijd hoger is dan bij ploegen. Dit 

bevestigt de ervaringen uit de praktijk. Indien NKG bij aardappelen wordt toegepast om bodemverlies 

door watererosie te vermijden, moet er wel rekening mee gehouden worden dat dit effect (gedeeltelijk) 

teniet gedaan kan worden door grotere bodemexport van het veld bij de oogst van aardappelen. 

 

 

C.11.3. Fijnzadige teelten onder NKG 
 

“Kan NKG toegepast worden bij fijnzadige teelten?” 

 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Reubens et al. 2010; Vermeulen 2011) 

Fijnzadige gewassen zoals ui, cichorei, koolzaad en wortelen vormen een extra uitdaging voor de 

toepassing van NKG. Deze teelten vereisen namelijk een homogeen, vlak en fijn zaaibed, wat niet 

steeds vanzelfsprekend is onder NKG. Hoewel de opbrengst vermoedelijk steeds wat lager ligt dan bij 

ploegen, leert praktijkervaring reeds dat NKG bij fijnzadige teelten kan, mits gepaste maatregelen en 

afhankelijk van het bodemtype. Zo kan het interessant zijn om op zwaardere lössgrond, waar de 

toepassing meer problemen oplevert, te voorwoelen in de winter, om op die manier een betere 

structuur te bekomen in het voorjaar. Op deze zware gronden wordt namelijk in het voorjaar teveel 

natte grond naar boven gehaald bij een diepe bodembewerking. 

Een fijn zaaibed na NKG en in versterkte mate na ploegen is helaas erosiegevoelig. Als 

erosiebestrijdende maatregel wordt alleen het toepassen van een strodek als een serieuze, maar 

onpraktische en dure alternatieve maatregel voor NKG en groenbedekking beschouwd. Andere 

mogelijke oplossingsrichtingen zijn: (1) inwerken van kleine hoeveelheden gehakseld stro in het 

zaaibed in dezelfde werkgang als het zaaien; (2) zoeken naar geschikte, afbreekbare materialen om 

de bodem oppervlakkig te stabiliseren; (3) integratie van de aqueelroller in zaaicombinaties en (4) 

toepassen van een systeem met vaste rijpaden zodat de precisie (werkdiepte) en bewerkbaarheid van 

de grond zodanig verbeterd kunnen worden dat het probleem van de onvoldoende verkruimeling van 

zwaardere grond voor het maken van een fijn zaaibed opgelost wordt.  

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Meuffels 2010b;  2011b;  2012) 

Binnen BodemBreed is het effect van NKG bij de fijnzadige teelten zaaiui en cichorei onderzocht. De 

resultaten zijn beschreven in het deel opbrengst (C.10.8 en C.10.7). 

NKG in de winter zorgt ervoor dat net zoals bij wintervoorploegen de bodem sneller opdroogt in het 

voorjaar, zeker indien bewerkingsdiepte gelijkaardig is aan ploegen (zie ook C.5). Toch is het zaaibed 

bij NKG grover dan bij ploegen, ongeacht het tijdstip van NKG. Een grover zaaibed kan effectief leiden 

tot een lagere opkomst en een lagere opbrengst. Toch is die opbrengstderving meestal beperkt. Bij 

cichorei kan een lagere opkomst worden gecompenseerd door een hoger wortelgewicht.  

 

Een fijn zaaibed heeft als nadeel dat het bij regen gevolgd door sterk drogend weer kan dichtslaan en 

korstvorming veroorzaken. Dit kan eveneens een negatief effect hebben op de opkomst. De bodem 

wordt ook gevoeliger voor erosie bij een zeer fijn zaaibed. Op het perceel ‘Vosbergerweg’ was geen 

erosie opgetreden, wel was zichtbaar dat in de spuitsporen in het geploegde object het water ging 

stromen, waardoor kleine geultjes ontstonden. In de spuitsporen in de andere objecten werd dit niet 

waargenomen (Meuffels 2010b). 

 

Ook ondiep ploegen in het voorjaar biedt potentieel als erosiebestrijdende maatregel bij fijnzadige 

teelten. Praktijkervaring leert dat het zaaibed fijner is dan bij woelen en de beperkt aanwezige resten 

van de vorige teelt en groenbedekkers lijkt voldoende om verslemping tegen te gaan (zie ook C.12). 
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De financiële opbrengst van suikerbieten bij het perceel ‘Schnackers 2011’ was hoger bij ondiep 

ploegen in het voorjaar in vergelijking met verschillende behandelingen van voorjaarswoelen (Meuffels 

2012). 

 

Fijnzadige gewassen zoals ui, cichorei, koolzaad en wortelen vormen een extra uitdaging voor de 

toepassing van NKG. Deze teelten vereisen namelijk een homogeen, vlak en fijn zaaibed, wat niet 

steeds vanzelfsprekend is onder NKG. Uit de visuele waarneming van het zaaibed binnen 

BodemBreed blijkt dat NKG in de winter of ondiep ploegen in het voorjaar resulteert in een beter 

zaaibed dan NKG in het voorjaar. Bij een fijn zaaibed is er echter een hoog risico op erosie en 

verslemping. 

 

 

C.11.4. Kluiten in het zaaibed onder NKG 
 

“Wat is het effect van NKG op de aanwezigheid van kluiten in het zaaibed?” 

 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Reubens et al. 2010) 

Bij een fijn zaaibed is er een hoog risico op erosie en verslemping. De aanwezigheid van kluiten en 

oogstresten hebben het tegenovergestelde effect maar een bewerking onder te droge 

omstandigheden kan te veel kluiten geven. 

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Cauffman 2010b;  2011;  2012; Meuffels 2011b;  2012) 

Bij de Betho-percelen in Tongeren resulteerde ploegen bij de teelt van chicorei (‘Betho-1’ in 2011, 

‘Betho-2’ in 2009 en ‘Betho-4’ in 2010), bieten (‘Betho-3’ in 2009 en ‘Betho-5’ in 2010) en maïs 

(‘Betho-1’ in 2009) in minder kluiten dan bij NKG. Op de percelen ‘Betho-1’ en ‘Betho-3’ was er in 

2009 ook een behandeling spitten waarbij er veel grove kluiten op het zaaibed aanwezig waren. Bij de 

inzaai van wintertarwe waren er echter meer kluiten aanwezig bij de behandeling ploegen in 

vergelijking met NKG (‘Betho-2’ en ‘Betho-3’ in 2010 en ‘Betho-4’ en ‘Betho-5’ in 2011) (Cauffman 

2010, 2011 en 2012). Bij de inzaai van wintertarwe op ‘Proefboerderij perceel 5’ onder vochtige 

bodemomstandigheden werden in 2011 het minst kluiten bij het geploegde object waargenomen. Bij 

NKG was het zaaibed grof. Bij de NKG met een cultivator met smalle beitels waarbij de bodem 

intensief gemengd werd, waren er veel kluiten aanwezig (Meuffels 2012). 

Bij de vergelijking van winterploegen, winterwoelen en voorjaarswoelen in ‘Bocholtz Simons 2010’ bij 

de teelt van aardappelen waren er het meest kluiten op de ruggen aanwezig bij de gewoelde objecten. 

Dit resultaat is vergelijkbaar met het effect van NKG (winter- en voorjaarswoelen) op de aanwezigheid 

van kluiten op het perceel ‘Vierbunder’ bij de zaai van uien in vergelijking met het wintergeploegde 

object (zie ook C.11). Het fijner zaaibed van de behandeling ploegen resulteerde in meer verslemping 

(Meuffels 2011b). 

 

De aanwezigheid van kluiten en oogstresten reduceert het risico op verslemping en erosie. Uit de 

visuele waarnemingen op de BodemBreed-percelen blijkt dat ploegen bij de teelt van cichorei, bieten 

en maïs resulteert in minder kluiten dan bij NKG. Bij de inzaai van wintertarwe waren de resultaten 

tegenstrijdig. Het vochtgehalte van de bodem op het moment van de bodembewerking speelde hierin 

waarschijnlijk een belangrijke rol. 

 

Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek: 

Visuele waarnemingen van kluiten geven aan welke behandeling binnen een perceel in het meeste 

kluiten resulteert maar geven weinig informatie over het potentieel negatieve effect op de opbrengst 

en positieve effect naar erosie en verslemping toe. Er is nood aan een objectieve omschrijving van de 

kluiten in het zaaibed. 
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C.11.5. Biologische landbouw en NKG 
 

“Kunnen NKG en biologische landbouw met elkaar verenigd worden? Zijn hiervoor 

specifieke maatregelen nodig?” 
 

Wat is bekend in de literatuur? 

(Reubens et al. 2010) 

Omwille van een aantal kenmerken van de biologische teelt is de toepassing van NKG er doorgaans 

minder vanzelfsprekend dan bij de conventionele (gangbare) teelt. Denk daarbij in eerste instantie aan 

het feit dat de inzet van herbiciden in de biologische landbouw niet is toegestaan, wat leidt tot een 

potentieel hogere onkruiddruk. Ook het beheer van groenbedekkers vormt een belangrijk aspect. 

Vooral het niet-kerend onderwerken van grasachtige groenbedekkers leidt soms tot problemen bij de 

mechanische onkruidbestrijding in het volggewas. Ook het risico op opslag kan sterk toenemen. 

Algemeen wordt een tijdige vernietiging van de groenbedekkers aanbevolen. Ondanks de soms 

moeilijkere uitvoering, blijkt binnen een doordachte bedrijfsvoering de vereniging van NKG en 

biologische landbouw zeker mogelijk te zijn.  
 

Wat zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Meuffels 2011a, 2012; Van de Ven 2011b) 

Binnen BodemBreed werden op een tweetal percelen/bedrijven gedetailleerde onkruidtellingen 

verricht in de teelt van maïs voorafgegaan door de teelt van gras of een grasachtige als 

groenbedekker. Kenmerkend voor deze twee gevalstudies was dat er geen glyfosaat werd toegepast 

om de graszode af te doden (zie C.9). Op het perceel ‘Kasterlee’ (zandgrond) werd de teeltcombinatie 

van maïs voorafgegaan door een snede gras onderzocht voor de bewerkingssystemen ploegen, 

spitten en NKG. Bij NKG werd een onderscheid gemaakt tussen ondiepe NKG (2x schijveneg) of 

diepe NKG (2x schijveneg + cultivator 34 cm). Spitten veroorzaakt een groter risico voor grasopslag 

voor de onkruidbestrijding in juni. Dit risico wordt verkleind door een zodevernietiging voor spitten. Bij 

NKG neemt het risico op grasopslag sterk toe. Dat risico is het grootst indien geen diepere bewerking 

wordt toegepast.  

De Nederlandse landbouwer Frijns onderzocht eveneens of niet-kerende bodembewerkingssystemen 

mogelijk zijn in de teelt van maïs waarbij eerste nog een snede gras wordt geoogst en dat in de 

context van biologische landbouw, waar geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen mogen worden 

ingezet. Door een hoger risico op grasopslag bij NKG kan de mechanische onkruidbestrijding 

bemoeilijkt worden (zie C.9). Toch is ook in de biologische landbouw de teeltcombinatie gras-maïs 

mogelijk. Voorwaarde is dat de onkruiddruk onder controle wordt gehouden door de zode goed te 

verkleinen en in te werken en dit reeds vroeg in het seizoen. Hierdoor gaat evenwel een snede gras 

verloren. Tweede kanttekening is dat hoewel glyfosaat wordt uitgespaard, de bodem intensief bewerkt 

moet worden (5-7 keer voor zaaibedbereiding) alvorens de zode goed is ondergewerkt. Dit brengt 

uiteraard kosten van brandstof en arbeidsuren met zich mee.  

De eventuele opslag van de voorvrucht bij een niet-kerend systeem zonder de toepassing van 

glyfosaat kwam ook aan bod in de strokenvergelijking op het perceel ‘Schnackers 2010’ waar 

zomergerst werd geteeld. Wintertarwe was de voorteelt. In de groenbedekker gele mosterd was over 

het hele perceel opslag aanwezig. Omdat opslag na zaai bij NKG meer voorkomt werden NKG-

behandelingen aangelegd met en zonder glyfosaat. Opslag van wintertarwe was dat jaar gedurende 

het groeiseizoen over heel het perceel laag. De glyfosaattoepassing had daarom weinig zin, maar 

zorgde wel voor een vertraagde opkomst van de zomergerst. 
 

De resultaten binnen BodemBreed tonen aan dat NKG en biologische landbouw kunnen samen gaan 

mits een aantal specifieke maatregelen en binnen een doordachte bedrijfsvoering met uitgekiende 

afstemming van teelttechnische maatregelen. Bij een voorafgaande grasachtige teelt of 

groenbedekker is het belangrijk om de zode voldoende te verkleinen en voldoende diep onder te 

werken. Dit om mechanische onkruidbestrijding te vergemakkelijken. In biologische systemen is het 

ook aan te raden de zode vroeg genoeg in te werken, en zo te vermijden dat veel passages nodig zijn. 
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C.11.6. Aanpak van NKG onder specifieke omstandigheden 
 

“Welke aanpak van NKG is landbouwkundig gezien het beste ter vervanging van 

wintervoorploegen?” 

(Cauffman 2010b;  2011;  2012; Meuffels 2010b;  2011b;  2012) 

Het antwoord op deze vraag hangt af van het standpunt van waaruit men de toepassing van 

wintervoorploegen beschouwt. De te verwachten effecten zijn ook afhankelijk van het bodemtype, het 

beschouwde gewas en de (weers)omstandigheden. 

Regelmatige aangehaalde voordelen van wintervoorploegen op (zware) leem/lössbodems zijn in elk 

geval: 

(1) Het voldoende opdrogen van de bodem in het voorjaar.  

(2) Een goede verwering van de bodem door de vorstwerking en zodoende het creëren van een 

luchtigere bodem. 

(3) Het bewerkstelligen van een voldoende fijn zaaibed. 

Ook uit de resultaten van BodemBreed blijkt dat wintervoorploegen er effectief voor zorgt dat de 

toplaag (0-10 cm) droger is in het voorjaar, het zaai- of pootbed gemakkelijker verkruimeld kan worden 

en de kluitvorming minder is. Tezelfdertijd stijgt echter het risico op verslemping en erosie, wat 

eveneens de gewasopkomst kan verhinderen. Bovendien droogt de onderkant van de bouwvoor (20-

30 cm) vaak minder gemakkelijk op dan onder NKG. 

NKG-systemen die bovenstaande positieve effecten van wintervoorploegen beste benaderen, blijken 

die systemen te zijn waarin de bodem in de winter (bij voorkeur op een licht bevroren ondergrond om 

versmering en verdichting te vermijden) en diep wordt bewerkt. 

Uit de resultaten van het BodemBreed-project kunnen geen duidelijke conclusies getrokken worden 

wat de impact hiervan op gewasopbrengst betreft. De effecten zijn variabel en blijken vaak samen te 

hangen met de bewerkingsdiepte. Een relatief diepere NKG-bewerking lijkt het risico op 

opbrengstderving in vergelijking met wintervoorploegen te doen dalen. Onder droge 

voorjaarsomstandigheden kan de sterkere opdroging van de toplaag bij wintervoorploegen eerder een 

nadeel dan een voordeel zijn; zo bv. bij aardappelen waar de gewasopbrengst onder NKG (toegepast 

tijdens de winter of het voorjaar) hoger was. 

[Zie ook C.5, C.10, C.11.3, C.11.4] 

 

“Welke aanpak is voor het scheuren van grasland of vernietigen van een 

grasgroenbedekker ten behoeve van akkerbouw / maïsteelt het beste als dit niet-

kerend moet plaatsvinden?” 
 

De ervaring leert dat Italiaans raaigras vaak hergroeit bij NKG, zelfs na een bespuiting met glyfosaat. 

Bij ploegen vormt de opslag van Italiaans raaigras geen probleem. Om bij de teeltcombinatie gras-

maïs nog een behoorlijke snede te kunnen oogsten (een voorwaarde voor derogatie), wordt het gras 

doorgaans in de tweede helft van april of begin mei gemaaid. Om niet te veel te moeten inboeten op 

de maïsopbrengst, is het aangewezen om zo snel mogelijk na het inkuilen van het gras de maïs te 

zaaien. Hierdoor is er vaak geen tijd om nog een behandeling met glyfosaat uit te voeren. Op basis 

van bovenstaande bevindingen stelt zich dan ook de vraag of het niet-kerend onderwerken van de 

stoppel Italiaans raaigras mogelijk is  bij de teeltcombinatie gras-maïs. Wanneer men geen snede 

meer wil oogsten en het gras dus enkel de rol van groenbedekker vervult, dan rest er meer tijd om de 

graszode te vernietigen (al dan niet door een glyfosaattoepassing) voor de inzaai van het hoofdgewas 

(Van de Ven 2011a). 

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Meuffels 2010a; 2011b, 2012; Van de Ven 2010a, 2011a, 2011b, 2012) 

Op drie percelen/bedrijven werd de teelt van maïs voorafgegaan door de teelt van gras of een 

grasachtige als groenbedekker. Kenmerkend voor deze drie gevallen is de verschillende graad van 

chemische onkruidbestrijding waarop beroep kan gedaan worden. De onkruidtellingen en 
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opbrengstresultaten op de drie percelen komen  aan bod in C.9 (Onkruiddruk in de teelt van maïs 

voorafgegaan door gras) en C.10.3. Wat volgt is een samenvatting. 

 

Op het perceel ‘Heppen’ worden sinds 2007 verschillende bodembewerkingssystemen vergeleken in 

de teelt van maïs op zandgrond. Het betreft ploegen met of zonder grasgroenbedekker, ondiepe en 

diepe NKG met grasgroenbedekker en directzaai met een gras- of roggegroenbedekker. Vóór de 

maïsteelt wordt de groenbedekker doodgespoten met glyfosaat. Uit de onkruidtellingen bleek dat 

dankzij de glyfosaattoepassing de opslag van grassen in de meeste jaren onder controle bleef. Toch 

blijft vooral bij directzaai in sommige jaren een risico op grasopslag bestaan. Ook lag bij directzaai in 

de grasgroenbedekker de maïsopkomst in de meeste gevallen iets lager. Tussen de niet-kerende en 

de geploegde behandelingen waren er nauwelijks verschillen op te merken in gewasopkomst. Naar 

maïsopbrengst toe scoorde ondiepe NKG (10 à 12 cm) steeds minstens 5 % slechter dan ploegen. 

Onder de bewerkingsdiepte is de bodem sterker verdicht en slechts matig doorworteld. Voor diepe 

NKG (22 cm) waren de resultaten meer wisselend Ondiepe NKG kon bij droge zomers tot hogere 

opbrengsten leiden dan diepe NKG. Ook directzaai leidt meestal tot een aanzienlijke 

opbrengstderving. Zoals eerder vermeld blijft de opkomst gewoonlijk wat achter (+/- 3 %) en is die ook 

onregelmatiger,  

 

Op het perceel ‘Kasterlee’ (zandgrond) werd de teeltcombinatie gras-maïs onderzocht voor de 

bewerkingssystemen ploegen, spitten en NKG. Glyfosaattoepassing is in dit systeem niet mogelijk. 

Ploegen en spitten werden al dan niet voorafgegaan door een zodevernietiging door 2 keer een 

schijveneg in te zetten. Bij NKG werd een onderscheid gemaakt tussen ondiepe NKG (2x schijveneg) 

of diepe NKG (2x schijveneg + cultivator 34 cm). De onkruidtellingen in 2010 en 2011 toonden aan dat 

opslag van grassen bij ploegen geen probleem blijkt te zijn, zeker niet indien dit wordt voorafgegaan 

door een zodevernietiging. Spitten veroorzaakt een groter risico op grasopslag vóór de 

onkruidbestrijding in juni. Dit risico wordt beperkt door een zodevernietiging voorafgaand aan het 

spitten. Bij NKG neemt het risico op grasopslag sterk toe.De opbrengstderving tot bijna 15 % bij NKG 

valt dan wellicht ook grotendeels te verklaren door de grote opslag van gras, en dus concurrentie, in 

het begin van het seizoen. Bij spitten was opbrengstderving ten opzichte van ploegen minimaal (-2,5 

%). Wil men het ploegen vermijden, dan lijkt spitten (vooral indien de zode vooraf vernietigd werd met 

het oog op beperken van grasopslag) een beter alternatief dan NKG op zandgronden. 

 

De Nederlandse landbouwer Frijns onderzocht eveneens of niet-kerende bodembewerkingssystemen 

mogelijk zijn in de teelt van maïs waarbij eerst nog een snede gras wordt geoogst. Dit bovendien in de 

context van biologische landbouw, waar geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen mogen 

worden ingezet. In 2010 werd ploegen vergeleken met 6 NKG-varianten. Zoals aangehaald in C.9 

verliep de mechanische onkruidbestrijding vooral in de NKG-behandelingen heel moeizaam door het 

veelvuldig voorkomen van gras en andere onkruiden. Dit resulteerde in een gewasopkomst die 

duidelijk lager was in de NKG-behandelingen. Het NKG-systeem met de hoogste gewasopkomst bij 

onderwerken in mei was de behandeling waarbij de zode goed werd verkleind door twee keer te 

frezen en hiertussen te woelen. Deze behandeling had ook de hoogste opbrengst na ploegen.  

In 2011 werd een gelijkaardige proef opgezet met de beste praktijken uit 2010. Hierbij werd de zode 

intensief verkleind en ondergewerkt door een reeks bewerkingen zoals woelen, frezen en mengen. Er 

was één variante NKG en drie varianten van ploegen (conventioneel en twee types ondiep ploegen) 

die volgden op de reeks intensieve bewerkingen om de zode te vernietigen. Bij alle behandelingen 

werd een deel van de graszode in maart vernietigd en een deel in mei. Door het droge voorjaar van 

2011 was de opslag van gras laag. Tevens bleek uit de resultaten dat het type bewerking weinig effect 

heeft op de gewasopkomst en –opbrengst, althans indien de graszode vroeg (maart) gescheurd kan 

worden. Ploegen, ondiep ploegen of NKG maakt dan weinig verschil uit. Wel verliest men een snede 

gras (2,5 ton DS per ha). Indien men toch een snede gras wil oogsten kan beter gekozen worden voor 

een kerende bewerking. NKG leidt in dat geval namelijk tot grotere opbrengstdervingen, deels door 

een verhoogde onkruiddruk (C.9). 
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Indien de teelt van kuilmaïs wordt voorafgegaan door een grasachtige groenbedekker en deze wordt 

doodgespoten met glyfosaat blijft het risico op grasopslag in de meeste jaren beperkt. Het risico op 

grasopslag blijkt het grootst bij directzaai. Voor NKG was dat risico vergelijkbaar met ploegen. Naar 

kuilmaïsopbrengst toe blijkt uit de resultaten van BodemBreed dat het risico op opbrengstderving 

onder NKG en directzaai groot is en dit risico lijkt groter indien de bewerking relatief ondiep gebeurde. 

Dit hangt vaak samen met een ondiepe verdichting en de opslag van gras of een hogere onkruiddruk. 

Indien de teelt van kuilmaïs wordt voorafgegaan door een maaisnede gras, kan wegens tijdsgebrek 

geen glyfosaat worden toegepast. Bij spitten is het risico op grasopslag groter en kan de zode best 

vooraf mechanisch worden vernietigd. De opbrengstderving bij spitten is minimaal waardoor dit als 

een goed alternatief voor ploegen kan beschouwd worden op zandige gronden. Grasopslag is het 

grootst bij NKG en dit vertaalt zich ook (gedeeltelijk) in een lagere gewasopbrengst. In de biologische 

landbouw mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen worden ingezet; de onkruidbestrijding gebeurt 

doorgaans mechanisch. NKG bemoeilijkt deze mechanische onkruidbestrijding. Indien NKG wordt 

toegepast moet de zode goed worden verkleind en dit reeds vroeg in het seizoen. Hierdoor is een 

maaisnede van gras in het voorjaar nauwelijks mogelijk. De veelvuldige bewerkingen en passages om 

de zode te verkleinen en onder te werken hebben een negatieve impact op brandstofverbruik en 

mogelijk ook op verdichting en verslemping. Om het risico op grasopslag te reduceren en een goede 

maïsopbrengst te behalen, kan er besloten worden dat het bij NKG belangrijk is om een voorafgaande 

grasachtige teelt of groenbedekker voldoende te verkleinen en voldoende diep onder te werken, 

vooral indien het gras niet kan worden doodgespoten met glyfosaat. In biologische systemen is het 

ook beter de zode vroeg genoeg in te werken.  

 

C.11.7. Sporadisch ploegen 
 

“Is sporadisch ploegen in een systeem van NKG aan te raden?” 
 

Wat is bekend uit de literatuur en wat vertellen experts? 

(Reubens et al. 2010; Vermeulen 2011) 

Deze vraag duikt regelmatig op, maar in de literatuur is hierover eigenlijk zo goed als geen concrete 

informatie terug te vinden. 

Het eenduidig willen beantwoorden van deze vraag is niet evident aangezien iedere poging tot 

antwoorden afhangt van het standpunt van waaruit men de toepassing van niet-kerende 

bodembewerking beschouwt. Twee extreme voorbeelden om dit te demonstreren: 

- Vanuit het standpunt van erosiecontrole blijkt een enkele keer tussendoor ploegen niet echt 

problematisch te zijn, aangezien zelfs in het eerst jaar dat NKG wordt uitgevoerd al een duidelijk 

erosiebeperkend effect waar te nemen valt, onder meer door het behoud van gewasresten aan 

het oppervlak. 

- Voor effecten die slechts zeer langzaam opgebouwd worden, zoals toename van bodem 

organische stof of bodemleven, kan eenmalig ploegen dan weer alle langzaam opgebouwde 

positieve effecten van NKG teniet doen. De plotse vrijstelling van voorheen fysiek afgeschermde 

stabiele organische stof kan een sterke mineralisatie tot gevolg hebben. Op die manier zou de 

extra organische stof opgebouwd over een lange periode door één ploegbewerking snel weer 

kunnen verdwijnen. 

Men zou bovendien kunnen stellen dat de ganse discussie vertrekt van een verkeerd uitgangspunt en 

een vooringenomen oordeel over verschillen tussen NKG en ploegen: iedere bodembewerkingskeuze 

dient namelijk optimaal gemaakt te worden naargelang de omstandigheden en binnen een optimaal 

bodembeheer (zie onder meer C.6.5.). De vraag lokt in die zin een tegenvraag uit, namelijk waarom 

en wanneer men in de praktijk geen andere mogelijkheid ziet dan ploegen? Wellicht is dit soort 

situaties vaak gerelateerd aan (de gevolgen van) een zware oogst onder ongunstige (te natte) 

bodemomstandigheden. In die optiek zou het goed zijn een beslissing te onderbouwen op basis van 

een antwoord op volgende vragen (zie ook C.6.5. en C.6.6.): 

- Wat is de toestand van de bodem (versmering, insporing, etc.) na de oogst en voor de 

bodembewerking? Hoe diep reikt de slecht behandelde zone? 
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- Welke bewerking is benodigd om de bodem te herstellen na een zware oogst? 

- Welke machines heeft men ter beschikking en welk effect kan men ervan verwachten? 

Het is dan wel nog onvoldoende duidelijk of periodiek ploegen aan te raden of zelf noodzakelijk is, 

maar indien dit toegepast zou worden en er is keuzeruimte, wordt aanbevolen om dit te doen 

voorafgaand aan de teelt van aardappels (met drempels tussen de ruggen) of wintertarwe. 

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Janssens et al. 2012) 

Op één van de langetermijnpercelen, perceel ‘Kortrijkdorp’, werd in het voorjaar van 2010 eenmalig 

geploegd op een strook die reeds meerjarig onder een NKG-behandeling ligt. Dit eenmalig ploegen 

resulteerde, zoals te verwachten, in een verlaging van de bodemdichtheid in hetzelfde jaar. Vanaf het 

tweede jaar werd echter geen verschil in bodemdichtheid meer waargenomen. Eénmalig ploegen 

resulteerde verder in een afname van de aggregaatstabiliteit in jaar 1 en jaar 2. Op de andere 

geëvalueerde parameters (ondermeer infiltratiesnelheid, penetratieweerstand, vochtgehalte, aantal 

regenwormen, onkruid, slakken, opbrengst) werd geen eenduidig effect vastgesteld. 

 

Het beantwoorden van deze vraag is niet evident aangezien iedere poging tot antwoorden afhangt van 

het standpunt van waaruit men de toepassing van NKG beschouwt. Men zou bovendien kunnen 

stellen dat de ganse discussie vertrekt van een verkeerd uitgangspunt en een vooringenomen oordeel 

over verschillen tussen NKG en ploegen. De vraag lokt in die zin een aantal tegenvragen uit: waarom 

en wanneer ziet men in de praktijk geen andere mogelijkheid dan ploegen, en hoe kan men in 

ongunstige (te natte) situaties de negatieve impact van bewerking zo beperkt mogelijk houden? 

 

C.11.8. Overgangsperiode en langetermijneffecten 
 

“Vanaf wanneer kunnen effecten verwacht worden na omschakeling op NKG?” 

 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Reubens et al. 2010) 

Net als in de voorgaande paragraaf is het niet evident deze vraag te beantwoorden; de meningen zijn 

dan ook verdeeld. Veel hangt af van het streefdoel en dus de beoogde effecten, gaande van 

veranderingen op vlak van onder meer bodemstructuur, OS-gehalte, erosiegevoeligheid tot impact op 

bodemleven, ziektewerendheid, onkruiddruk en gewasopbrengst. Zo wordt bv. gesteld dat de opbouw 

van een actief en divers bodemleven en een sterke bodemstructuur tijd vergt, terwijl effecten naar bv. 

opbrengst en erosiebestrijding toe reeds merkbaar zouden zijn kort na omschakeling. 

 

Ook de samenhang met andere teelttechnische maatregelen die deel uitmaken van het 

bodembeheer is sterk bepalend. 

Globaal wordt vaak gesteld dat het bij de omschakeling een aantal jaar duurt vooraleer een nieuwe 

stabiliteit optreedt. Tijdelijk wordt leergeld betaald en zijn de risico’s groter. Verwacht wordt echter dat 

na ongeveer vijf jaar een stabiel systeem ontstaat, waarbij de bodem in de gewenste toestand is en 

bv. minder gevoelig wordt voor ziekten en plagen. De opbouw van zo’n ziektewerend systeem is 

nochtans niet steeds vanzelfsprekend (zie ook C.7 en C.8). Opvallend is dat er ook stemmen opgaan 

voor net de omgekeerde redenering, namelijk dat die eerste jaren naar gewasopbrengst toe het minst 

problemen opleveren, daar waar in de loop der jaren de ziektedruk of structuurproblemen (denk aan 

verdichting, zie C.6.4.) zullen accumuleren. 

Het blijft voorlopig vooral bij een aantal hypotheses en het laatste woord is hierover nog niet gezegd.  

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Janssens et al. 2012) 

De deelstudie ‘langetermijnpercelen’ had onder meer als doelstelling het nagaan van de langere 

termijn invloed van NKG op diverse bodemchemische, -fysische en -biologische kenmerken. In de 
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praktijk bleek dit echter geen evidentie en de auteurs stellen dat van alle opgemeten parameters enkel 

het gehalte aan organische koolstof (OC) zich leent tot een zinvolle bespreking doorheen de tijd. 

Het meetresultaat van de andere parameters bleek te zeer afhankelijk van het tijdstip waarop de 

meting werd uitgevoerd. Zo evolueert de bodemstructuur immers tijdens het seizoen en is ze sterk 

afhankelijk van het weer, de teelt en het tijdstip waarop de bodembewerkingen worden uitgevoerd. Dit 

geldt eveneens voor het bodemleven en de meeste bodemchemische parameters. 

Spijtig genoeg kunnen uit de huidige resultaten ook over verandering en herverdeling van OC geen 

sluitende conclusies getrokken worden: enkel op perceel ‘Lange weide’ werd een hoger gehalte aan 

OC in de bovenste 30 cm van het bodemprofiel waargenomen onder NKG (Figuur 44), en dit verschil 

was bovendien enkel in 2005 significant. De variatie in de metingen is erg groot (zie C.3.). 

 

Vermoed wordt dat eerder methodologische moeilijkheden aan de oorzaak van deze weinig 

betekenisvolle resultaten liggen. Zo volstond het huidige meetprotocol (aantal herhalingen + mengen 

van stalen) wellicht niet om de relatief grote variatie binnen de meeste percelen te ondervangen, en 

kan ook de aanwezigheid van onverteerd organisch materiaal in het staal een invloed hebben gehad 

(hoewel de staalnames werden uitgevoerd minimaal een maand na de organische bemesting). 

 

Figuur 44. % C in de bouwvoor van 0-30 (links) en 0-10 cm (rechts) voor het perceel ‘Lange Weide’. Wanneer de 

standaarddeviatie wordt weergegeven werd gemeten in vier herhalingen. * duidt een significant verschil 

aan op p<0.05 (Janssens et al. 2012). 

 
 

De vraag vanaf wanneer effecten verwacht kunnen worden na omschakeling op NKG, kan niet 

eenduidig beantwoord worden wanneer men enkel focust op het type bewerking, maar vraagt een 

evaluatie van het volledige systeem van bodembeheer en een duidelijke afbakening van de beoogde 

effecten. Globaal wordt echter vaak gesteld dat het bij de omschakeling een aantal jaar (naargelang 

de effecten 5 tot meer dan 20 jaar) duurt vooraleer een nieuwe stabiliteit optreedt. Deze redenering is 

tot dusver onvoldoende onderbouwd met resultaten, en er is daarom nood aan structurele opvolging 

op meerjarige proefvelden. 
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C.12. Erosiewerende maatregelen naast of combineerbaar met NKG 
 

C.12.1. Inleiding 
(Vermeulen 2011) 

In heuvelachtig leemgebied leiden zware buien tot bodemerosie en wateroverlast. Er zijn situaties 

waarbij NKG als erosiebestrijdende maatregel (nog) niet verantwoord of zelfs onmogelijk is bv. natte 

bodemcondities. Voor alternatieve erosiebestrijdende maatregelen in combinatie met ploegen gelden 

dezelfde principes als voor NKG: bedekking van de bodem, verhogen van de bodemstabiliteit en 

vergroting van de waterberging. Voor elk principe werd via een literatuurstudie de mogelijkheden 

nagegaan die aantoonbaar effectief zijn om erosie te bestrijden, na ploegen of NKG, maar die op dit 

moment niet toegepast worden in het projectgebied van BodemBreed (Tabel 9).  

 

Tabel 9. Erosiebestrijdende maatregelen naast of combineerbaar met NKG (naar Vermeulen 2011). 

Alternatieve maatregel Potentiële nadelen van methode 

Bodembedekking 

• Groenbedekker in de winter In voorjaar risico op te natte bodem bij zwaardere bodems met 

als mogelijke gevolgen:  

• risico op kluitvorming 

• problemen bij toediening dierlijke mest in voorjaar 

• Strodek na zaaien of poten Extra arbeid en kosten 

Praktisch problemen bij toediening 

• Houten minilatjes Nood hoge hoeveelheid minilatjes 

Gezondheidsrisico’s door aanwezigheid van minilatjes 

• Tijdelijke onderzaai Extra kost van herbicide bij doodspuiten snelgroeiend 

ondergezaaid gewas 

• Mow-plow  In de praktijk vaak te weinig gemaaid materiaal om terug op de 

bodem te brengen 

Stabiliteit bodem 

• Ondiep ploegen bij natte bodem Beperktere bedekking door oogstrest dan bij NKG  

• Niet te fijn zaaibed Is niet toepasbaar bij fijnzadige teelten 

• Dubbelzaaien Alleen effectief indien ‘stroomgebied’ < 0.75 ha 

• Herfstruggen bij aardappelen Praktische uitvoerbaarheid bij het maken van de ruggen en de 

inzaai van de groenbedekker 

Lagere opbrengst van de aardappelen 

• Synthetische bodemstabilisatoren en 

papiercellulose 

Te duur voor algemene toepassing (eventueel bij fijnzadige 

gewassen en groenten) 

• Toedienen organisch materiaal en kalk /  

Vergroting waterberging aan het oppervlak 

• Contourbewerken Bewerken parallel aan de hoogtelijnen is onpraktisch 

Alleen effectief bij eenvormige helling                                                                                      

• Kuiltjespatroon aan oppervlakte door 

gebruik aqueelroller 

Verdwijnen van kuiltjes bij inzaai 

Nood dieper zaaibed 

• Drempels in geulen tussen ruggen Nood uitvlakken van drempels voor het rooien 

Vergroting infiltratie en waterberging in de bodem 

• Korst breken en schoffelen Alleen effectief bij weinig intensieve regenbuien 

• Diepwoelen Positief effect is mogelijk van korte duur 

• Voorkomen van verdichting: 

o Zaaibedbereiding en zaaien in 1 

werkgang 

o Lage drukbanden / vaste rijpaden 

 

Risico op lokale verdichting door zwaardere machine 

 

Potentieel bij zware gronden bij de voorjaarswerkzaamheden 

maar geen geschikte oogstmachines  

• Wielsporen wissen / 

 

Na de inventarisatie van de potentiële erosiebeperkende maatregelen werd binnen het project 

BodemBreed gezocht naar de beste optie bij specifieke teeltomstandigheden (bv. ruggenteelt). Voor 
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die situaties werd primair gezocht naar aanpassingen binnen het NKG teeltsysteem. Echter, waar 

deze niet voorhanden zijn, zal er (traditioneel) geploegd moeten worden. Hierbij werd nagegaan of de 

opties voorgesteld in Tabel 9 toegelaten zouden kunnen worden in de Erosieverordening van 

Nederlands Limburg, die een aantal maatregelen voorschrijft om een basisbescherming tegen erosie 

en wateroverlast te bieden. In de Erosieverordening is aangegeven welke waterberging een 

alternatieve maatregel voor NKG moet realiseren (Productschap Akkerbouw 2008). 

 

C.12.2. Drempels in de ruggen van aardappelen 
 

“Welke erosiebestrijdende maatregelen zijn mogelijk bij de ruggenteelt van aardappelen?” 
 

Wat is bekend uit de literatuur?  

(Reubens et al. 2010; Vermeulen 2011) 

Bij de teelt op ruggen is de bodembedekking ook bij NKG erg laag omdat de grond relatief diep (ca. 15 

cm) intensief bewerkt en gemengd wordt. Teeltruggen zijn daarom steeds erosiegevoelig. Door het 

aanbrengen van drempels wordt afstroming van water en sedimentverlies voorkomen. Proeven in 

o.a. Wallonië en Frankrijk toonden aan dat door het aanleggen van drempels zelfs onder extreme 

weersomstandigheden de hoeveelheid afgespoeld water en sediment tot 50 % gereduceerd werden. 

De drempels kunnen echter problemen geven bij het rooien. Een mogelijkheid zou de toepassing van 

een soort “drempelwisser” kunnen zijn. 

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Cauffman 2012; Meuffels 2011b;  2012) 

In Nederlands Limburg werd in 2011 in het kader van het project Bodembreed op perceel ‘Géron’ 

(hellinglengte van 405 meter en een gemiddeld hellingspercentage van 4,4 %) een proef met 

verschillende drempelafstanden aangelegd waarbij de hoeveelheid afstromend water en sediment 

onderaan het geploegde deel van het perceel tussen 2 juni en 22 september 2011 in bakken werd 

opgevangen (Tabel 10). Er werd een aantal keer kunstmatig beregend om forse buien te simuleren. 

De objecten met drempels op 45 en 90 cm afstand werden twee keer minder beregend wat in een 

lagere hoeveelheid neerslag resulteerde. Bij de vergelijking van het % afspoeling werd hiermee geen 

rekening gehouden. De afstand en hoogte van de drempels hing af van de gebruikte machine. De 

hoogte van de drempels werd bij de aanleg gemeten en varieerde van tot 7,5 tot 9 cm. De metingen 

laten duidelijk zien dat het maken van drempels op een geploegd perceel afspoeling van water en 

sediment zeer sterk kan reduceren. De afname aan sediment bedroeg bij drempels op onderlinge 

afstand van 160 cm (aangelegd met Cottard drempelvormer) 98 %. De drempels op een afstand van 

45 cm (aangelegd met Agri Maas drempelvormer) gaven ook een vermindering van afspoeling (99 % 

minder afspoeling aan sediment). De drempels op een onderlinge afstand van 90 cm (aangelegd met 

Agri Maas drempelvormer) waren lager bij de aanleg en lijken makkelijker weg te spoelen en later in 

het seizoen minder bescherming te bieden. Ook bij het NKG bewerkte deel lijkt het wegspoelen van 

drempels een probleem. Op ‘Proefboerderij perceel 1 - C’ (NKG) en ‘Huls 2011’ (ploegen), waar ook 

met aardappeldrempels geëxperimenteerd werd, was de hoogte van de verschillende drempels bij de 

oogst ongeveer gehalveerd (Meuffels 2012).  
 

Tabel 10. Metingen van afgestroomd water en sediment op het geploegde deel van het perceel ‘Géron’ in de 

periode 2 juni - 22 september 2011 (naar Meuffels 2012). 

Afstand tussen de drempels (cm) Geen 160* 45** 90** 

Hoogte van de drempels bij aanleg (cm) / 9,0 8,0 7,5 

Hoogte van de drempels op 22 september (cm) / 3,6 3,0 0,6 

Lengte van de drempels (cm) / 30 20 20 

Neerslag (mm) 334 326 270 273 

Water opgevangen (liter) 311 252 208 240 

Sediment opgevangen (kg) 881 20 13 295 

Bodemverlies (% relatief t.o.v. geen drempels) 100 2,3 1,5 33,5 

*: aangelegd met Cottard drempelvormer en **: aangelegd met Agri Maas drempelvormer 
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In 2011 werd het effect van drempels op een afstand van 105 cm en 8 cm hoog bij 3 Vlaamse 

aardappelpercelen visueel beoordeeld. Tegen het einde van het groeiseizoen waren de drempels op 

hellende percelen doorbroken. Niettegenstaande hadden de drempels zeker gedurende een bepaalde 

periode de snelheid van het afstromende water afgeremd (Cauffman 2012). 

In 2010 werden op percelen ‘Hollandse Stal’, ‘M. Heerweg’, ‘Putveld’, ‘Bocholtz Simons 2010’, ‘Van 

Hoven, Ransdaal’ en ‘Van Hoven, Sibbe’ in Zuid Limburg zowel op geploegde als NKG-percelen 

drempels tussen de ruggen aangelegd, maar werden geen metingen van afstroming uitgevoerd. 

Wegens de beperkte regenval in 2010, kon geen effect van de drempels vastgesteld worden met 

uitzondering van het perceel ‘Putveld’ waar de afspoeling door water en sediment duidelijk minder was 

bij de aanleg van drempels (Figuur 45). Drempels tussen de aardappelruggen lijken hiermee een goed 

alternatief voor het voorkomen van afspoeling in de teelt van aardappelen, zowel bij NKG als ploegen. 

Door de aanleg van de drempels wordt de waterberging verhoogd zodat de hoeveelheid afgespoeld 

water en sediment sterk beperkt wordt (Meuffels 2011b). 

 

Figuur 45.Verschil in afspoeling na 28 mm regen op 26 mei 2010 op de geploegde behandeling van het perceel 

‘Putveld’. Rechts werden er drempels van 15 cm hoog op 1,6 m afstand tussen de aardappelruggen 

aangelegd (Meuffels 2011b). 

 
 

Belangrijk bij het maken van drempels is dat deze bij het poten of op zeer korte tijd na het poten 

worden aangelegd. Dit om ervoor te zorgen dat voldoende losse grond beschikbaar is voor het maken 

van de drempels. Te lang wachten zorgt ervoor dat de grond inzakt en minder grond door de schepjes 

van de drempelmachines bij elkaar wordt gebracht of dat de peddels van de drempelvormer 

onvoldoende in de grond kunnen dringen. Daarnaast dient bij het poten of aanaarden de bodem 

tussen de ruggen voldoende losgemaakt te worden. Hierdoor zijn voldoende hoge drempels te 

vormen. Ook voor een betere infiltratie van regenwater is het van belang dat de bodem tussen de 

ruggen voldoende los wordt gemaakt (Meuffels 2011b). 

 

Poten en aanaarden van aardappelruggen kunnen in 1 of 2 fasen gebeuren. Eén fase bespaart een 

extra werkgang en dus mogelijke verdichting en erosie (zie ook C.6). Nadelen van de 1 fase 

werktuigen zijn het gewicht en de duurdere aanschaf. Bovendien lijken resultaten uit BodemBreed 

erop te wijzen dat er ook een opbrengstderving bij een één-fasig systeem te verwachten valt (C.10.6). 

 

Ploegen zonder drempels Ploegen met drempels
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Teeltruggen zowel bij NKG als ploegen zijn erosiegevoelig omdat de grond relatief diep (ca. 15 cm) 

intensief bewerkt en gemengd wordt. Volgens de literatuur en de hoofdzakelijk visuele waarnemingen 

op aardappelpercelen binnen BodemBreed kan het aanbrengen van drempels de afstroming van 

water en sedimentverlies reduceren. Op basis van deze visuele waarnemingen is het interessant om 

het effect van drempels tussen aardappelruggen verder te onderbouwen met het oog op een 

aanvulling van de “Erosieverordening” van Nederlands Limburg met de maatregel “Drempels bij 

ruggenteelt in combinatie met ploegen” als alternatief voor NKG. 

 

 

C.12.3. Ondiep ploegen als erosiebestrijdende maatregel 
 

 “Wat is het effect van ondiep ploegen op het risico op erosie?” 

 

Wat is bekend uit de literatuur?  

(Crijns 2011; Meuffels 2011b) 

Onder ondiep ploegen of stoppelploegen wordt een ploegbewerking met een gangbare ploeg tot 

een diepte van maximaal 12 cm (gemeten in vaste grond) verstaan. Bij conventioneel ploegen 

worden de aanwezige gewasresten, onkruiden, groenbedekker en ziekteverwerkende organismen 

onder in de bouwvoor gebracht. Bij NKG worden deze in het bovenste deel van de bouwvoor 

gemengd en blijft een redelijk deel van de organische resten aan het bodemoppervlak aanwezig. De 

organische resten en de intensief bewortelde toplaag blijven bij ondiep ploegen ook meer bovenin het 

bodemprofiel dan bij conventioneel diep ploegen, waardoor een stabielere toplaag verkregen wordt en 

er een zaaibed zonder al te veel gewasresten en onkruiden aan het oppervlak verkregen wordt. De 

verruwing van het oppervlak door de hogere aanwezigheid van bodembedekking in vergelijking met 

conventioneel ploegen levert een bijdrage aan de vermindering door erosie omdat de inslag van de 

regendruppels wordt geremd, de bodem minder snel aan het oppervlak verslempt en water beter in de 

grond kan infiltreren.  

Ondiep ploegen gebeurt het best in combinatie met een diepere woelbewerking tot onder de 

ploegvoor zodat een goede afvoer van water naar de ondergrond mogelijk is.  

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed?  

(Crijns 2011; Meuffels 2011b;  2012; Zanen et al. 2012) 

Vóór de inzaai van granen zijn vaak veel grasachtige onkruiden aanwezig. Zowel tegen onkruid als 

opslag wordt bij NKG nu vaak met glyfosaat gespoten, maar ondiep ploegen is hiervoor een alternatief 

(zie C.9 en C.11). Binnen BodemBreed werd op enkele percelen visueel het effect van ondiep 

ploegen op organische resten, verslemping en waterberging beoordeeld.  

In het voorjaar van 2010 werd op het perceel ‘Schnackers 2010’ voor de inzaai van zomergerst ondiep 

ploegen met conventioneel ploegen en woelen vergeleken. Voor het ondiep ploegen was de 

(vierschaar) wentelploeg uitgerust met verlengde ondergronders zodat de grond om de 40-45 cm tot 

een diepte van 30-35 cm werd gebroken. In vergelijking met conventioneel ploegen tot een diepte van 

25 cm, werden bij het stoppelploegen de organische resten van de groenbedekker en stroresten van 

de wintertarwe niet diep ondergeploegd (in een laag op 20-25 cm), maar in de laag 0-12 cm verdeeld. 

Na het ondiep ploegen en woelen was het oppervlak nog respectievelijk voor 10 en 40 % bedekt met 

organische resten. Bij conventioneel ploegen waren aan het oppervlak geen organische resten meer 

waarneembaar. In een profielkuil gegraven net na de bodembewerkingen was bij het ondiep ploegen 

zichtbaar hoe de ondergronder de grond gebroken had (Figuur 46). Een beoordeling van de bouwvoor 

liet zien dat de toplaag van de bouwvoor bij ondiep ploegen poreuzer was dan bij conventioneel 

ploegen. In de profielkuil van de NKG-behandelingen kon duidelijk het spoor van de tanden/beitels 

worden gevolgd. Het breken van de bodem bij ondiep ploegen met ondergronder en NKG maken een 

goede afvoer van water naar de ondergrond mogelijk. In de verschillende behandelingen werden er 

weinig onkruiden en geen ziekten geobserveerd (Crijns 2011; Meuffels 2011b). 
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Bij dezelfde landbouwer werden in het najaar van 2010 verschillende percelen ondiep geploegd. 

Ondanks een hevige bui in november 2010 lagen de ondiep geploegde percelen er goed bij. Er was 

weinig oppervlakkige verslemping waar te nemen en er werden geen geulen waargenomen die 

duiden op afstroming van water en/of sediment. Op basis van de visuele waarnemingen werd gesteld 

dat ondiep ploegen met ondergronders een effectieve maatregel is die een vergelijkbaar effect 

oplevert als NKG wat betreft waterafvoer, infiltratie en bodemconservering. Ook op andere 

praktijkpercelen werd vastgesteld dat de waterberging en verslemping bij ondiep ploegen vergelijkbaar 

was met de NKG-behandelingen (Meuffels 2012).  
 

Figuur 46. De profielkuil gegraven net na het ondiep ploegen op perceel ‘Snackers 2011’ (7 april 2010) (foto 

rechts) toont waar de bodem door de ondergronders (foto links wentelploeg met ondergronders) 

gebroken werd (Meuffels 2011a). 

  
 

In 2011 is op perceel ‘Schnackers 2011’ voor de inzaai van suikerbieten een strokenvergelijking 

aangelegd waarbij ondiep ploegen met verschillende NKG-behandelingen vergeleken werd. Op 5 juli 

2011 werd de structuur van de behandelingen ondiep ploegen en woelen tweebalks (Evers Garron) 

beoordeeld (Tabel 11). In de 0-20 cm laag was bij de behandeling ondiep ploegen een hoog 

percentage kruimels en afgerondblokkige elementen aanwezig, wat wijst op een goede 

bodemstructuur waardoor lucht- en watertransport konden plaatsvinden. Daarnaast konden veel 

poriën waargenomen worden, wat erop wijst dat veel water in de bodem opgeslagen kon worden. Op 

20-25 cm was echter een verdichte laag aanwezig. De scherpblokkige structuurelementen in deze 

laag duidden op weinig bodemleven en beworteling. De bodemstructuur van de 0-20 cm van de 

behandeling woelen werd slechter beoordeeld maar er was geen verdichte laag aanwezig (Zanen et 

al. 2012).  

 

Tabel 11. Structuurbeoordeling van perceel ‘Schnackers 2011’ op 5 juli 2011 (naar Zanen et al. 2012) 

Ondiep ploegen Woelen tweebalks  

Diepte (cm) 0-20 20-25 25-30 30-40 0-20 20-38 

Kruimels (%) 45 0 45 5 25 15 

Afgerond blokkig (%) 45 30 45 65 25 25 

Scherpblokkig (%) 10 70 10 30 50 60 

Waarneembare macroporiën (>2 mm)* 4,0 2,0 4,0 2,0 1,5 2,0 

Waarneembare microporiën (<2 mm)* 4,0 2,0 4,0 2,0 1,5 2,0 

Beworteling* 4,0 2,0 4,0 2,0 4,0 2,0 

*: Scores variëren van 0 (afwezig) tot 5 (optimaal) 

 

Bij geen enkele bodembewerking op perceel ‘Schnackers 2011’ werd een schimmelaantasting van de 

suikerbieten vastgesteld (zie ook C.8). De onkruiddruk was bij NKG iets hoger dan bij het ondiep 

ploegen (zie ook C.9). De suikeropbrengst bij de NKG-behandelingen varieerde van 87 tot 98 % van 

de opbrengst bij het ondiep ploegen (Meuffels 2012). Ook op perceel ‘Heek’ was er in 2009 tussen de 
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behandeling conventioneel ploegen, ondiep ploegen en NKG geen verschil in onkruiddruk en werden 

geen ziekten geobserveerd. De opbrengst van de kuilmaïs bedroeg 25,2 ton DS/ha bij het ondiep 

ploegen, terwijl de opbrengst bij conventioneel ploegen en NKG respectievelijk 22,0 en 22,6 ton DS/ha 

was. Aangezien de opbrengst van de suikerbieten op perceel ‘Schnackers 2011’ en de kuilmaïs op 

perceel ‘Heek’ zonder herhalingen gebeurde, kan niet bepaald worden of de opbrengsten bij ondiep 

ploegen significant hoger waren in vergelijking met de andere behandelingen.  

In 2011 werd bij landbouwer Frijns kuilmaïs ingezaaid nadat de graszode in maart of mei intensief 

verkleind en ondergewerkt werd. Er was één NKG-behandeling en drie varianten van ploegen 

(conventioneel en twee types ondiep ploegen). Vlak na een reeks mechanische onkruidbestrijdingen 

was de onkruiddruk overal laag. Bij de oogst was de onkruiddruk het hoogst in het in mei bewerkte 

deel (50-70 %) en het laagst bij de NKG-behandeling waarbij de zode in maart werd ondergewerkt (20 

%). De in maart gescheurde behandelingen hadden, ongeacht het type bewerking, ook een duidelijk 

hogere opbrengst (zie C.9). 

 

Door ondiep te ploegen worden de gewasresten ondiep ingewerkt, maar wordt toch een zaaibed 

zonder al te veel gewasresten en onkruiden aan het oppervlak verkregen. Volgens de literatuur levert 

de verruwing van het oppervlak door de hogere aanwezigheid van bodembedekking in vergelijking 

met conventioneel ploegen een bijdrage aan de erosiereductie. De visuele waarnemingen binnen 

BodemBreed op de percelen van landbouwer Schnackers bevestigden een hoger percentage 

organische resten dan bij conventioneel ploegen en weinig verslemping en erosie bij ondiep ploegen. 

Binnen BodemBreed werd ondiep ploegen slechts op twee percelen met kuilmaïs en een zomergerst- 

en suikerbietenperceel met variërende bodembewerkingen vergeleken zodat het niet mogelijk is om 

conclusies te trekken voor wat betreft het effect van ondiep ploegen op onkruid- en ziektedruk en 

gewasopbrengst ten opzichte van conventioneel ploegen en NKG. 

Op basis van de eerste visuele waarnemingen en opbrengstresultaten binnen BodemBreed is het 

zodoende interessant om de effecten van ondiep ploegen verder te evalueren met het oog op een 

aanvulling van de “Erosieverordening” van Nederlands Limburg met de maatregel “Ondiep ploegen tot 

12 cm in combinatie met ondergronders” als alternatief voor NKG. 

 

 

C.12.4. Vermijden of wissen van sporen  
 

“Hoe kunnen sporen vermeden of goed gewist worden en wat is hiervan het 

erosiebestrijdende effect?” 
 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Meuffels 2010b; Reubens et al. 2010) 

In onze West-Europese landbouw neemt de druk op de bodem steeds verder toe door de inzet van 

alsmaar zwaardere machines. Wielsporen kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het ontstaan 

van (geul)erosie. In de wielsporen is de bodem verdicht en kan het water bij veel neerslag niet 

infiltreren. Een grotere insporingsdiepte betekent ook een groter energieverbruik. Daarom is het 

belangrijk om insporing te vermijden of om de bodem los te trekken met zogenoemde sporenwisser. 

De keuze voor een juiste band, juiste breedte en aangepaste bandenspanning, kan een groot 

verschil betekenen, zowel naar bodemverdichting als risico op erosie (zie C.6). In de praktijk worden 

verschillende gewassen gezaaid of geplant met een trekker op cultuurwielen; een smallere band die 

tussen de rij past. Door het kleinere contactoppervlak geven deze banden een hogere verdichting, dan 

wanneer op dezelfde trekker brede banden worden gemonteerd en wordt er geadviseerd om een 

sporenwisser te gebruiken. 
 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Cauffman 2010b;  2011;  2012; Meuffels 2010b) 

In 2009 hebben Zuid-Limburgse landbouwers trekkers voorzien van bredere banden gebruikt waarbij 

de zaaibedbereiding met het zaaien van de zaaiuien werd gecombineerd in vergelijking met een 
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zaaimachine met sporenwisser. Bij de teelt van aardappelen werd het bereiden van het pootbed 

gecombineerd met poten en aanbouwen van de rug uitgetest. Door het combineren van werkgangen 

werd voorkomen dat nogmaals met een trekker op cultuurwielen tussen de ruggen moest worden 

gereden om de rug in een tweede fase na poten op te bouwen. Zo werd de vorming van verdichte 

rijsporen verhinderd. Er werd ook een proef opgestart om het effect van de sporenwisser van 2 fase 

rugopbouw op erosie bij de teelt van aardappelen te onderzoeken. Door de afwezigheid zware 

regenbuien in 2009 werden eventuele verschillen niet zichtbaar. 

Ook bij de vergelijking van het zaaien van maïs na wintergraan en groenbedekker met en zonder 

sporenwisser in Tongeren (‘Betho-1’ in 2009, ‘Betho-3’ in 2010 en ‘Betho-6’ in 2011) kon door de 

droge voorjaren en zomers geen afgespoeld water of sediment gemeten worden. 
 

Wielsporen kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het ontstaan van (geul)erosie. Daarom is het 

belangrijk om insporing te vermijden door de keuze voor een juiste band, juiste breedte en 

aangepaste bandenspanning, of om de bodem los te trekken met zogenoemde sporenwisser. Wegens 

de overwegend droge weersomstandigheden kon het effect van de voorgestelde maatregelen in het 

project BodemBreed niet onderzocht worden. 

 

C.12.5. Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek  
- Binnen het project BodemBreed werd op verschillende percelen via visuele waarnemingen het 

effect van drempels in aardappelruggen, ondiep ploegen en sporenwissers op verslemping en 

erosie beoordeeld. Hierbij konden verschillende behandelingen binnen een perceel met elkaar 

vergeleken worden, maar is het niet mogelijk om statistisch onderbouwde conclusies over het 

effect van de voorgestelde maatregelen te trekken. Hiervoor is er nood aan een eenduidige 

omschrijving van hoeveelheid verslemping en informatie over de link tussen verslemping en risico 

op problemen met kieming en erosie. Om het erosiereducerende effect te kunnen begroten, is er 

nood aan metingen van afstroming van water en sediment. Regenvalsimulaties met dezelfde 

hoeveelheid neerslag op verschillende behandelingen kunnen (hevige) regenbuien simuleren 

zodat (ongunstige) weersomstandigheden het trekken van conclusies niet beïnvloeden. 

- Aangezien drempels bij het rooien van de aardappelen problemen kunnen veroorzaken, is er nood 

aan de ontwikkeling en het testen van drempelwissers. 
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D. Groenbedekkers: impact en aanpak in combinatie met bewerking 

D.1. Inleiding 
(Reubens et al. 2010) 

Een groenbedekker kan gedefinieerd worden als een gewas dat voor het in stand houden of 

verbeteren van de fysische, chemische en biologische bodemkwaliteit wordt geteeld. Dit gewas levert 

meestal geen te verkopen of in de bedrijfsvoering te gebruiken product op. De vernieuwde interesse in 

groenbedekkers is op vandaag hoofdzakelijk te danken aan de mogelijkheden om het 

bodemoppervlak te beschermen tegen erosie en om stikstofverliezen te beperken door het 

vasthouden van nutriënten in de winter en het ter beschikking stellen ervan aan de volgteelt 

(vanggewas). Daarnaast zijn groenbedekkers ook nuttig om het organisch stofgehalte van de bodem 

te verhogen, het bodemleven te stimuleren, de bodemstructuur te verbeteren, aaltjes, plagen of 

schimmels te bestrijden en onkruidontwikkeling af te remmen. Maar komen die vele voordelen ook 

steeds allemaal tot uiting in de praktijk? En zijn groenbedekkers zonder probleem te combineren met 

niet-kerende bodembewerking? In wat volgt proberen we op basis van literatuur en aan de hand van 

praktijkervaring (resultaten veldonderzoek binnen BodemBreed) de effecten van groenbedekkers 

verder uit te klaren en een antwoord te bieden op enkele geformuleerde kennisvragen. Binnen de 

activiteiten van BodemBreed werd de toepassing van groenbedekkers met name benaderd vanuit de 

praktische vraagstelling hoe te combineren met vormen van niet-kerende grondbewerking. Een 

ruimere benadering van mogelijke effecten van groenbedekkers is terug te vinden in Reubens et al. 

(2010). 

 

D.2. Effect op waterhuishouding 
 

“Wat is het effect van groenbedekkers op de waterhuishouding in de bodem?” 

 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Reubens et al. 2010) 

Groenbedekkers beïnvloeden via diverse processen de waterhuishouding in de bodem. Doorgaans 

leidt een regelmatige toepassing van groenbedekkers tot een hogere permeabiliteit en een groter 

waterbergend vermogen, dankzij hun beworteling, OS-opbouw en effecten op de bodemstructuur en 

porositeit. Ook na het afsterven van de wortels maken de wortelkanalen een verdere waterafvoer 

mogelijk. Dit effect is echter vrij beperkt en afhankelijk van de beschouwde soort groenbedekker. 

Een ander effect is de toenemende vochtverdamping door transpiratie van de groenbedekker en de 

daarmee gepaard gaande wateropname, waardoor de onderlaag van de bodem in het na- en voorjaar 

doorgaans sneller droog is. Toch betekent dit niet steeds dat ze ook sneller bewerkbaar is, aangezien 

het uitdrogen van de toplaag meestal langzamer verloopt door de bedekking. Bij het effect op de 

waterhuishouding dienen we rekening te houden met het type groenbedekker. Bladrijke 

groenbedekkers zoals gele mosterd, bladrammenas en phacelia zijn doorgaans erg vorstgevoelig, 

waardoor deze de winter vaak niet overleven en bijgevolg geen water meer opnemen in het voorjaar. 

Grasachtigen ondervinden weinig tot geen last van lange vorstperiodes en kunnen in het voorjaar wel 

nog een aanzienlijke hoeveelheid water opnemen. Op droogtegevoelige gronden kan het voordeel van 

een snellere uitdroging dan ook omslaan in een nadeel, en ten koste gaan van de vochtvoorziening 

van het hoofdgewas. Tijdig vernietigen en inwerken is dan de boodschap.  

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Cauffman 2011;  2012; Janssens et al. 2012; Meuffels 2011b;  2012; Verlinden et al. 2005) 

Bladrijke groenbedekkers 

Op de percelen ‘Betho-5 en -2’ werden, in respectievelijk 2010 en 2011, drie bladrijke groenbedekkers 

(gele mosterd, phacelia en bladrammenas) en Japanse haver (grasachtige groenbedekker) in het 

voorjaar niet-kerend ondergewerkt vooraleer suikerbiet in te zaaien. Vochtbepalingen één week na het 
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onderwerken van de groenbedekkers op beide percelen toonden aan dat er zowel in 2010 als in 2011 

tussen de bladrijke groenbedekkers weinig tot geen verschillen waren in het bodemvochtgehalte. 

Noch in de toplaag (0-10 cm) nog in de onderste bodemlagen (10-20 en 20-30 cm). Japanse haver, 

dat, net zoals de bladrijke groenbedekkers doorgaans ook vorstgevoelig is en daardoor de winter niet 

overleeft, onttrok niet meer of minder water uit de bodem dan de bladrijke groenbedekkers. 

Het tijdstip van onderwerken lijkt wel een invloed uit te oefenen op de waterhuishouding. In Figuur 21 

(C.5) zijn bodemvochtgehaltes samengevat die representatief zijn voor de periode van zaai- of 

pootbedbereiding. Het gaat om 12 percelen waarvan bij 9 de hoofdteelt werd vooraf gegaan door gele 

mosterd. De groenbedekker werd zowel kerend als niet-kerend ingewerkt waarbij op enkele percelen 

de NKG-behandeling ofwel in de winterperiode ofwel in het voorjaar uitgevoerd werd. Vergelijking 

tussen de verschillende NKG-behandelingen op die percelen toonde aan dat er meestal een nattere 

toplaag (0-10 cm) wordt bekomen indien de groenbedekker in het voorjaar werd ingewerkt (Figuur 21). 

Het proefopzet van de verschillende percelen laat echter niet toe om het hoger vochtgehalte in de 

toplaag éénduidig toe te schrijven aan (i) de bedekking van de bodem in het voorjaar door de 

groenbedekker, (ii) het ontbreken van een bewerking in de winterperiode waardoor de bodem niet kon 

opdrogen of (iii) een combinatie van beide.  

 

Grasachtige groenbedekkers 

Daar waar bladachtige groenbedekkers afsterven in de winter, kennen grasachtige groenbedekkers 

een hergroei in het voorjaar wat gepaard gaat met een toenemende wateropname. Zoals vermeld in 

de literatuur kan een overmatige vochtopname in combinatie met een droog voorjaar, tot een 

watertekort bij het hoofdgewas leiden. Dit werd vastgesteld op het perceel ‘Frijns 2010’ in 2010. Bij de 

teelt van kuilmaïs in rotatie met gras werd een deel van het grasland gescheurd in maart, terwijl het 

andere deel gescheurd werd in mei alvorens de maïs in te zaaien. Uit de metingen van het 

bodemvocht één dag na het scheuren in mei bleek dat het maart gescheurde deel van het perceel in 

de lagen 0-10 cm en 10-20 cm beduidend meer (dubbel zoveel voor de laag 0-10 cm) vocht bevatte 

dan het in mei gescheurde deel van het perceel. De verklaring hiervoor is dat in de extreem droge 

maand april, het gras een groot deel van het vocht benutte en verdampte. 

 

Bladrijke groenbedekkers en Japanse haver zijn doorgaans erg vorstgevoelig, waardoor deze de 

winter vaak niet overleven en bijgevolg geen water meer opnemen in het voorjaar. Er werden geen 

verschillen in wateropname tussen Japanse haver, gele mosterd, phacelia en bladrammenas 

vastgesteld. Het tijdstip van onderwerken lijkt wel een invloed uit te oefenen op de waterhuishouding. 

Vochtmetingen toonden aan dat er meestal een nattere toplaag (0-10 cm) wordt bekomen indien gele 

mosterd in het voorjaar wordt ingewerkt dan wanneer dit in de winterperiode gebeurt. Op basis van de 

gegevens binnen het project BodemBreed kunnen we het hoger vochtgehalte in de toplaag echter niet 

éénduidig toeschrijven aan de groenbedekking dan wel bodembewerking, of aan een combinatie van 

beide. Grasachtigen ondervinden weinig tot geen last van lange vorstperiodes en kunnen in het 

voorjaar wel nog een aanzienlijke hoeveelheid water opnemen. In een droog voorjaar dienen 

grasachtigen dan ook tijdig ingewerkt te worden om zo de vochtvoorziening voor het hoofdgewas niet 

in het gedrang te brengen. 
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D.3. Zaaitijdstip en soortenkeuze 
 

“Zaaitijdstip van een groenbedekker: optimaal moment, effect of functionaliteit en 

mogelijkheden om tijdstip inzaai te verenigen met een late oogst van de voorteelt.”  

 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Reubens et al. 2010) 

Verschillende proeven bevestigen dat vroege zaai van een groenbedekker van belang is voor een 

optimale ontwikkeling en dus onder meer een maximale N-opname. De effectiviteit daalt naarmate 

de inzaai later gebeurt, en bij een te late inzaai in september of later kan de groenbedekker zich niet 

mer voldoende ontwikkelen waardoor de N-opname verwaarloosbaar wordt. Teelttechnisch behoort 

een vroege inzaai niet altijd tot de mogelijkheden in onze contreien. Gewassen zoals bieten en kuil- en 

korrelmaïs gaan pas vanaf eind september van het veld wat een vroege inzaai onmogelijk maakt. 

Bovendien gebeurt de oogst van deze gewassen vaak onder (te) natte omstandigheden waardoor het 

veld niet onmiddellijk bewerkbaar is. Toch dient in Nederland vanuit de meststoffenwet een 

groenbemester te worden ingezaaid na de oogst van kuilmaïs. Daarbij bestaat de vrees dat een late 

inzaai van groenbedekkers meer schade doet aan de bodemstructuur dan dat het voordelen biedt, 

zeker bij beperkte biomassa-ontwikkeling. Inzaai van een groenbedekker na graan en na vroeg 

ruimende gewassen wordt door landbouwers dan ook als een goede landbouwpraktijk gezien, maar 

inzaai in oktober en november wordt niet als nuttig geacht omdat de groenbedekker niet 

voldoende tot ontwikkeling komt. Bovendien legt het inzaaien van de groenbedekker de grond fijn 

weg waardoor die gevoelig is voor verslemping. De combinatie van een fijn zaaibed en een 

onvoldoende ontwikkeling van de groenbedekker bij te late zaai kan bijgevolg tot meer erosie leiden. 

Het lostrekken van de grond voor of tijdens de winter, wat voor een verruwing van het 

bodemoppervlak zorgt, lijkt in dat geval een betere optie. 

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Cauffman 2010a; Meuffels 2010a; Meuffels 2011a; Van de Ven 2010a; Van de Ven 2011c) 

Om inzicht te verkrijgen in de gewasontwikkeling van groenbedekkers, werden in het najaar van 2009 

en 2010 op ‘Proefboerderij perceel 5’ te Wijnandsrade twaalf groenbedekkers uitgezaaid op vier 

verschillende tijdstippen (zie Meuffels, 2010a voor meer info over zaaitijdstip en soorten 

groenbedekkers). De groenbedekkers werden geselecteerd op basis van mogelijkheid tot late inzaai 

en de toepasbaarheid in de praktijk. De veldproef toonde aan dat voor de meeste groenbedekkers 

uitzaai tot half september tot voldoende bodembedekking leidt in de winterperiode (90-100 % 

bodembedekking). Bij inzaai half oktober geven alleen de graansoorten enige mate van 

bodembedekking vlak voor de winter al was de bedekking beperkt (10-20 %). Alleen Japanse haver 

leek zich ook nog snel te ontwikkelen bij inzaai in oktober (40 % bodembedekking 1 maand na inzaai). 

Dit gewas is echter erg gevoelig voor vorst waardoor na de vorstperiode in december-januari nog 

maar weinig gewasresten over waren om enige bedekking te geven (2 % bodembedekking eind 

januari). Bij inzaai in november kwam geen van de onderzochte groenbedekkers nog tot ontwikkeling. 

De proef werd herhaald in 2010 met zeven soorten groenbedekkers (gele mosterd, bladrammenas, 

winterrogge, bladkool, Japanse haver, Italiaans raaigras en wikke) ingezaaid op drie verschillende 

tijdstippen (20 september, 6 oktober en 14 oktober). De bodembedekking van de diverse 

groenbedekkers werd gedurende het groeiseizoen meermaals bepaald. In Figuur 47 en Figuur 48 is 

de procentuele bodembedekking op drie waarnemingstijdstippen weergegeven voor de verschillende 

groenbedekkers uitgezaaid op 20 september en 6 oktober. 

Uit de figuren kunnen we afleiden dat bij inzaai tot eind september het merendeel van de 

groenbedekkers nog voldoende bodembedekking geven (minimaal 30 %; streefwaarde om te kunnen 

spreken over een goede bedekking van de bodem in het kader van erosiebestrijding) (Figuur 47). Bij 

inzaai begin oktober geven alleen Japanse haver en Italiaans raaigras nog een bodembedekking van 

30% (Figuur 48). Inzaai na half oktober gaf onvoldoende bodembedekking bij alle groenbedekkers.  
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Figuur 47.  Procentuele bodembedekking door de verschillende groenbedekkers uitgezaaid met drie 

verschillende werktuigen (PF=Pennenfrees, SC=Schijfcultivator CS=compactschijveneg) op 20 

september 2010. Metingen uitgevoerd op 11 november 2010, 25 november 2010 en 27 januari 2011. 

(Meuffels 2011). 

 
 

Figuur 48.  Procentuele bodembedekking door de verschillende groenbedekkers uitgezaaid met drie 

verschillende werktuigen (PF=Pennenfrees, SC=Schijfcultivator CS=compactschijveneg) op 6 

oktober 2010. Metingen uitgevoerd op 11 november 2010, 25 november 2010 en 27 januari 2011. 

(Meuffels 2011). 

 
 

Een goede beginontwikkeling halen bij een laat zaaitijdstip van de groenbedekker was ook het 

onderwerp bij onderzoek uitgevoerd door de Hooibeekhoeve samen met de Katholieke Hogeschool 

Kempen. In oktober 2009 en oktober 2010 werden na de oogst van kuilmaïs verschillende 

groenbedekkers (en mengsels) uitgezaaid op het perceel ‘Heppen’. Het project zocht niet alleen naar 

alternatieven voor rogge en Italiaans raaigras bij late inzaai, er werd ook aandacht besteed aan de 
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ontwikkeling van de groenbedekker. De vroege zaai gebeurde rond 1 oktober, de late zaai volgde 3 

weken later. Als mogelijke alternatieven voor rogge en Italiaans raaigras werd gedacht aan enkele 

andere grassen zoals Westerwolds raaigras en festulolium (+ mengsels van verschillende 

grassoorten) en Japanse haver. Op het perceel ‘Heppen’ vroor de Japanse haver volledig dood in de 

winterperiode waardoor er geen opbrengst kon bepaald worden Opbrengstbepalingen in het voorjaar 

(april) van beide proefjaren toonden aan dat rogge, al dan niet in combinatie met Italiaans raaigras, de 

grootste hoeveelheid biomassa produceerde. In vergelijking met de graangewassen bleven de 

grassen achter in bladmassa (30-50 % minder droge stofopbrengst). Een gelijkaardige conclusie werd 

getrokken voor de dicotyle gewassen winterbladkool en herik (70-90 % minder droge stofopbrengst) 

die bovendien zeer gegeerd bleken door het wild in de winterperiode. Een late zaai resulteerde voor 

alle gewassen in een lagere bladmassa (30-60 % minder droge stofopbrengst). 

 

Na vroegruimende gewassen zoals granen is het aanbod van groenbedekkers veel ruimer. Bij 

PIBO-Campus zaaide men in 2009 een aantal van deze groenbedekkers in (gele mosterd, Japanse 

haver, bladrammenas en phacelia) na de oogst van wintertarwe (perceel ‘Betho-5’). Uit de 

vergelijkende studie kwamen een aantal bevindingen naar voor:  

• gele mosterd haalde een hogere biomassaproductie dan de andere groenbedekkers wat 

meteen ook resulteerde in een hogere stikstofopname (in vergelijking met Japanse haver en 

phacelia werd er dubbel zoveel stikstof vastgelegd per ha), 

• bladrammenas had sterk te lijden onder de droogte in augustus en september van 2009 

waardoor deze matig ontwikkelde in vergelijking met de andere groenbedekkers, 

• Japanse haver moet eerder gezien worden als een alternatief voor een grasgroenbedekker. 

Japans haver kiemt zeer snel en heeft als voordeel ten opzichte van gras dat het 

vorstgevoelig is (net zoals gele mosterd) en dat er bijgevolg na een normale winter geen 

glyfosaat dient toegepast te worden De extreme vorstgevoeligheid kan wel een probleem 

vormen als na de vorstperiode in december en januari de bodembedekking onvoldoende 

blijkt te zijn om de bodem voldoende te beschermen. 

 

De veldproeven tonen aan dat de inzaai van een groenbedekker tot begin oktober doorgaans tot 

voldoende biomassaontwikkeling en daarmee ook N-opname leidt, en een goede bodembedekking 

geeft om verslemping en erosie van het grondoppervlak te voorkomen in de winterperiode. Na half 

oktober haalt het merendeel van de groenbedekkers onvoldoende bodembedekking. In bepaalde 

gevallen waarbij het positieve effect teniet gedaan zou worden door structuurbederf bij inzaai onder 

slechte omstandigheden kan soms beter geopteerd worden om geen groenbedekker meer in te 

zaaien. Wil men laat in het najaar toch een groenbedekker inzaaien en een goede beginontwikkeling 

halen dan verdienen grassen en granen, en dan vooral Italiaans raaigras en winterrogge, de voorkeur. 
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D.4. Technische aspecten van belang bij de toepassing van 

groenbedekkers 
 

“Wanneer en hoe kan men groenbedekkers best onderwerken/vernietigen bij NKG met 

of zonder gebruik van glyfosaat?” 

 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Reubens et al. 2010; Franke et al. 2010; van den Berg 2011) 

Niet alleen het tijdstip van inzaaien, maar ook het tijdstip van vernietigen en onderwerken kan 

beschouwd worden als een belangrijke beheermaatregel. Gewoonlijk wordt aanbevolen om te 

wachten tot minstens twee maanden na inzaai/opkomst met het vernietigen van de vegetatie, zodat 

de groenbedekker zijn beoogde rol fatsoenlijk kan vervullen. Anderzijds is het aanbevolen de 

groenbedekker minimaal 6 tot 8 weken vóór de inzaai van de volgteelt te vernietigen, om de 

bodembewerkingen en vertering vlot te laten verlopen, en de volgteelt niet te benadelen. Een te late 

vernietiging kan het risico op bv. zaadzetting en veronkruiding doen stijgen en bemoeilijkt vaak de 

vernietiging van volumineuze groenbedekkers. Op erosiegevoelige percelen zal men er echter voor 

kiezen om de groenbedekker zo lang mogelijk te behouden. 

Groenbedekkers kunnen chemisch of mechanisch afgedood worden. Daar waar binnen de 

conventionele landbouw gebruik gemaakt wordt van (stoppel)ploegen, gevolgd door (schijf)eggen of 

een andere grondbewerking voor het mechanisch afdoden en onderwerken van groenbedekkers, 

dient onder NKG gezocht te worden naar geschikte alternatieven om de groenbedekker te vernietigen, 

het gewasresidu onder te werken, het zaaibed voor te bereiden en het onkruid te bestrijden. 

Het chemisch afdoden (doodspuiten) van een groenbedekker kan zo een alternatief zijn en kan 

bovendien voordelig zijn omdat de hergroei (met name bij grassen) zo kan voorkomen worden, het 

gewas makkelijker ingewerkt kan worden en de vertering sneller kan gebeuren. Toch komt het gebruik 

van glyfosaat meer en meer onder vuur te liggen. Niet alleen zou het onkruidbestrijdingsmiddel 

kiemende volggewassen meer kunnen beschadigen dan aanvankelijk gedacht (van den Berg 2011), 

ook zou glyfosaat en/of zijn afbraakprodukt AMPA kunnen doorsijpelen naar het grondwater (Franke 

et al. 2010). Bovendien is het gebruik van glyfosaat sowieso niet toegelaten in de biologische 

landbouw. Dit alles noodzaakt dan ook om te blijven zoeken naar alternatieven voor het gebruik van 

glyfosaat.  

De manier en het tijdstip van onderwerken wordt in sterke mate bepaald door het type groenbedekker. 

Bladrijke groenbedekkers zoals gele mosterd, bladrammenas en phacelia zijn doorgaans erg 

vorstgevoelig waardoor deze de winter vaak niet overleven. Bijgevolg dient er in het voorjaar geen 

glyfosaat te worden toegepast om de groenbedekker te vernietigen. Indien de groenbedekker zich 

sterk ontwikkelde voor de winter, dan blijkt klepelen een van de meest effectieve en meest gebruikte 

methoden om de gewasresten van de groenbedekker mechanisch te verkleinen waarna het 

gewasresidu niet-kerend kan ingewerkt worden. 

Grasachtige groenbedekkers (vb. Italiaans raaigras, winterrogge) zijn bestand tegen strenge vorst 

en kunnen na de winter een dichte zode vormen die door de landbouwers dient vernietigd te worden. 

Wanneer men noch wil ploegen, noch glyfosaat wil toepassen, dan moet men er bij zodevormende 

groenbedekkers voor zorgen, dat de zode goed wordt verkleind of dat de zode ruime tijd voor zaai 

wordt gescheurd. Dit is ook van belang voor het slagen van de mechanische onkruidbestrijding in de 

biologische landbouw.  

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Cauffman 2011;  2012; Meuffels 2011a;  2012; Van de Ven 2010b;  2011a;  2011b;  2012) 

Grasachtige groenbedekkers 

Het scheuren van grasland of vernietigen van een grasgroenbedekker ten behoeve van de 

akkerbouw/maïsteelt onder NKG kwam reeds aan bod in C.11.6. Over het algemeen kan er gesteld 

worden dat het bij NKG belangrijk is om een voorafgaande grasachtige teelt of groenbedekker 

voldoende te verkleinen en voldoende diep onder te werken, vooral indien het gras niet kan worden 
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doodgespoten met glyfosaat. In biologische systemen is het ook beter de zode vroeg genoeg in te 

werken. 

 

Bladrijke groenbedekkers 

Binnen het project BodemBreed werd op een groot aantal percelen het hoofdgewas voorafgegaan 

door de bladrijke groenbedekker gele mosterd. De gele mosterd werd daarbij op verschillende 

tijdstippen (winterperiode, voorjaar), zowel kerend als niet-kerend ingewerkt. Het proefopzet van de 

percelen liet echter niet toe om de rol van de groenbedekker los te koppelen van het type bewerking 

waardoor eventuele verschillen in gewasopkomsten, -opbrengsten,… niet eenduidig toe te schrijven 

waren aan het al dan niet aanwezig zijn van een groenbedekker. 

 

“Wat zijn de vereiste bodemcondities voor inzaai van een groenbedekker?” 

 

Wat is bekend uit de literatuur? 

(Reubens et al. 2010) 

Net zoals voor andere gewassen is een geschikte bodemconditie bij aanvang van belang voor een 

optimale vestiging en ontwikkeling van de groenbedekker. Bijzondere aandachtspunten zijn daarbij: 

- Voldoende N in de bodem. Input in de vorm van een mestgift of bodembewerking (bv. diepe 

stoppelbewerking) om N-mineralisatie te stimuleren, kan noodzakelijk zijn; 

- Voldoende overblijvende vochtigheid in de bodem; 

- Voldoende hoge temperatuur om te genieten van de mineralisatie van gewasresten en van de OS 

in de bodem. 

Daarnaast kunnen ook bepaalde teelttechnische maatregelen de kieming en vestiging van 

groenbedekkers stimuleren/bemoeilijken. 

 

Welke zijn de ervaringen binnen het project BodemBreed? 

(Meuffels 2011b) 

Een geschikte bodemconditie bij aanvang wordt grotendeels bepaald door het zaaitijdstip. Zo mag 

er bv. bij de inzaai van een groenbedekker na een gewas dat na 1 september is geoogst, geen 

organische mest meer worden aangewend. De invloed van het zaaitijdstip op de optimale vestiging en 

ontwikkeling van de groenbedekker werd reeds besproken in D.3. Verder blijkt uit de resultaten van 

PPO dat ook de zaaibedbereiding een rol speelt in de ontwikkeling van de groenbedekkers. Op het 

perceel ‘Proefboerderij perceel 5’ te Wijnandsrade was in 2010 de opkomst van het merendeel van de 

groenbedekkers duidelijk hoger bij inzaai door de combinatie van pennenfrees en pneumatische 

zaaimachine dan wanneer de zaaibedbereiding gebeurde met een schijfcultivator of 

compactschijveneg (Figuur 47 en Figuur 48). Het verschil in opkomst werd toegeschreven aan het 

grover zaaibed bij gebruik van een schijfcultivator of een compactschijveneg waardoor de 

groenbedekkers onregelmatiger opkwamen. Vooral fijnzadige groenbedekkers (bv. gele mosterd) 

laten immers een betere ontwikkeling zien bij een voldoende fijn zaaibed. Een mogelijk nadeel aan het 

fijn wegleggen van de grond is dan weer dat het in combinatie met een slechte opkomst van de 

groenbedekker (bv. bij inzaai na half oktober) aanleiding kan geven tot verslemping. Dit werd 

vastgesteld op het perceel in 2009 waar alle groenbedekkers werden ingezaaid met de combinatie 

pennenfrees en pneumatische zaaimachine. Het grover zaaibed bij een schijfcultivator of een 

compactschijveneg zorgde echter niet voor minder verslemping in 2010. Er dient daarbij wel 

opgemerkt dat het najaar van 2010 extreem nat was (80 mm neerslag in een etmaal op 13 november) 

waardoor eventuele verschillen moeilijk waar te nemen waren. 

 

Uit de ervaringen binnen het project BodemBreed blijkt dat fijnzadige groenbedekkers zoals gele 

mosterd een betere ontwikkeling laten zien bij een voldoende fijn zaaibed. Een mogelijk nadeel aan 

het fijn wegleggen van de grond is wel dat het in combinatie met een slechte opkomst van de 

groenbedekker aanleiding kan geven tot verslemping. 
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E. Inzichten, lessen & suggesties voor praktijk, beleid & onderzoek 

Duurzaam landbouwkundig bodembeheer stond centraal in het project BodemBreed Interreg. 

Doelstellingen waren (1) het inzichtelijk maken van de complexe samenhang tussen 

bodemchemische, -fysische en –biologische eigenschappen en processen, landbouwkundige 

geschiktheid en gewasopbrengst, (2) het zoeken naar bruikbare indicatoren voor en het meten van 

bodemkwaliteit en (3) het evalueren hoe we op dat alles kunnen inspelen met passende 

teelttechnische maatregelen. Wat dat laatste betreft, lag de nadruk van dit project vooral op 

bodembewerking en de effecten hiervan op diverse bodemeigenschappen en landbouwkundige 

parameters. Er werd bekeken hoe andere teelttechnische maatregelen daaraan gekoppeld kunnen 

worden. Bij dit alles werd gefocust op wat relevant en haalbaar is binnen het projectgebied. 

Via de verschillende activiteiten (zie Figuur 1) werd vanuit verschillende invalshoeken binnen dit 

project een ruime set aan kennis, (proefveld)resultaten en ervaringen verzameld.  

De uitdaging van dit eindrapport was om op een objectieve, bevattelijke en zo volledig mogelijke 

manier die resultaten, verworven inzichten, interessante trends, interacties maar ook tegenstellingen 

en knelpunten uit de diverse projectactiviteiten samen te brengen en te evalueren. 

 

In dit laatste deel E worden de voornaamste inzichten samengevat (met verwijzing naar de 

afzonderlijke paragrafen voor meer detail) en worden op basis daarvan suggesties en 

aanbevelingen geformuleerd: 

- Voor de landbouwers ligt daarbij het accent op de praktijk: hoe kan de landbouwer de kwaliteit 

van zijn percelen inschatten, de impact van zijn bedrijfsvoering evalueren en maatregelen 

uitvoeren om de situatie bij te sturen onder zijn specifieke omstandigheden. 

- Voor het beleid ligt het accent op het inzichtelijk maken van de complexe samenhang binnen de 

bodem als geheel alsook tussen diverse teelttechnische maatregelen, het verduidelijken van 

mogelijk conflicterende keuzen, en het weergeven van een aantal praktische knelpunten, 

randvoorwaarden en nog bestaande kennishiaten. 

- Voor het onderzoek wordt eveneens ingegaan op deze kennishiaten en wordt anderzijds gefocust 

op het optimaliseren van proefopzet en –opvolging alsook meetmethodes. Ook bij de 

besluitvorming aan het einde van de individuele hoofdstukken in delen C en D worden bovendien, 

waar relevant, concrete onderzoeksaanbevelingen voor de toekomst geformuleerd, specifiek voor 

het besproken onderwerp. 

 

Het onderwerp groenbedekkers is in dit project vooral benaderd vanuit het vraagstuk ‘hoe te 

combineren met verschillende types bodembewerking’ en wordt hier dan ook in de richtlijnen en 

aanbevelingen rond bodembewerking geïntegreerd. 

We wensen hier nogmaals te benadrukken dat dit eindrapport de afzonderlijke projectrapporten niet 

vervangt of in volledigheid samenvat. Het is onmogelijk om alle details en nuances te vatten van de 

diverse activiteiten en proeven, die elk op zich een eigen uitgangspunt, doel en bijzonderheden 

hebben. 

 

 

E.1. Meten is weten, of toch niet? 

E.1.1. Bodemkwaliteit beoordelen: richtwaarden en streefzones? 
[deel B] 

In deel B wordt ingezoomd op geschikte meetmethodes om bodemkwaliteit en landbouwkundige 

geschiktheid van de bodem te meten en te beoordelen: 

- In de verschillende literatuurstudies uitgevoerd binnen BodemBreed zijn heel wat meetmethodes 

(van kwantitatief tot kwalitatief) besproken (Hanegraaf et al. 2012; Reubens et al. 2010; Van Holm 

et al. 2012; Zanen et al. 2011a en b). Een aantal potentiële indicatoren is ook concreet op de 

proefpercelen op hun toepasbaarheid binnen het projectgebied uitgetest en beoordeeld. 
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- Vaak bestaan diverse meetmethoden en parameters voor eenzelfde bodemeigenschap, met 

gradaties in nauwkeurigheid, complexiteit en haalbaarheid. Denk bv. aan schijnbare dichtheid, 

packing density, poriënvolume, poriëngrootteverdeling, precompressiestress en 

verkruimelbaarheid, die allen op een ander manier iets vertellen over ‘bodemstructuur’. 

- Op basis van de doelstelling van de meting en de eindgebruiker (landbouwer, onderzoeker, 

beleid) kan de meest geschikte methode geselecteerd worden. Daarbij vormen bv. kwalitatieve 

indicatoren vaak een alternatief indien de wetenschappelijke kwantitatieve methode niet 

toepasbaar is voor landbouwers wegens te complex of te duur. 

- Om bodemparameters te kunnen gebruiken om beslissingen op te baseren, is er nood aan goede 

richtwaarden en streefzones. Belangrijk is dat dergelijke waarden zelden universeel geldig zijn, 

maar doorgaans gebonden aan bodemtoestand, gewastype en klimaatomstandigheden. De 

momenteel vooropgestelde richtwaarden en streefzones (zie Tabel 2 en Tabel 3) voor het 

projectgebied zijn bovendien vaak nog onduidelijk en/of onvoldoende onderbouwd met goed 

cijfermateriaal. Dat is zeker zo voor vele biologische bodemgerelateerde indicatoren, maar ook 

voor algemeen gebruikte indicatoren zoals organisch koolstofgehalte bestaan er nog grote 

verschillen tussen streefzones vermeld in verschillende bronnen. Een meer uitgebreide databank 

is noodzakelijk om de oriënterende waarden te verfijnen. 

 

E.1.2. Richtlijnen voor een betekenisvol meetprotocol 
[B.3, C.2.1.2 en diverse ‘aanbevelingen voor toekomstig onderzoek’ in delen C en D] 

In dit project werd een ruime set aan proefveldresultaten verzameld. Desalniettemin hadden een 

aantal knelpunten betreffende meetprocedures regelmatig tot gevolg dat de data voorhanden zich 

nauwelijks leenden tot het samenbrengen in een overzichtelijke figuur of tot statistische analyse. 

Het is effectief vaak niet vanzelfsprekend om meetresultaten van eenzelfde variabele (bv. 

onkruiddruk) over verschillende proeven heen te kunnen vergelijken of te integreren in één dataset, of 

anderzijds om verbanden te leggen tussen verschillende meetvariabelen op eenzelfde perceel (bv. 

verband tussen opbrengst en verdichting). Daarom wordt gesuggereerd om te voldoen aan een aantal 

randvoorwaarden. Hoewel deze voorwaarden van variabele tot variabele verschillend zullen zijn, kan 

het volgende algemeen gesteld worden: 

- Metingen van eenzelfde variabele op verschillende percelen / in verschillende meetjaren gebeuren 

waar mogelijk steeds op dezelfde diepte, in dezelfde (geschikte) periode (absoluut of relatief ten 

opzichte van bewerking, bemesting, inzaai, etc.), met hetzelfde of een vergelijkbaar meettoestel, 

en volgens hetzelfde meetprotocol. 

- Voor semi-kwantitatieve of kwalitatieve methoden (bv. bedekkingsgraad, wortelontwikkeling, 

kruimeligheid, gewasverkleuring) hanteert men bij voorkeur een eenduidige indeling in 

welafgebakende klassen of vergelijkt men het resultaat ten opzichte van eenzelfde 

referentietoestand. 

- Ook wanneer er zich visueel geen verschillen tussen behandelingen voordoen (bv. qua ziekte- of 

onkruiddruk) is het nuttig de desbetreffende variabele volgens het afgesproken protocol op te 

meten om te vermijden dat er alleen data voor handen zijn voor probleemsituaties. 

- Voor elke variabele dienen voldoende herhalingen (in tijd en ruimte) voorzien te worden, rekening 

houdend met de veldvariabiliteit en intrinsieke meetvariabiliteit van de beschouwde variabele. 

Denk bv. aan de grote meetvariatie bij OC, bodemverdichting, infiltratiesnelheid. 

- Per behandeling dienen bufferzones (waarin niet gemeten wordt) voorzien te worden om 

randeffecten op te vangen. Kies verder de locaties voor bemonstering op een zo objectief en 

willekeurig mogelijke manier. Vermijd dus bv. de neiging om ‘slechte zones’ systematisch te 

ontwijken. 

- Om op een correcte manier verbanden te analyseren tussen verschillende variabelen (bv. 

verdichting en opbrengst) op eenzelfde perceel, dient de plaats van staalname voor deze 

verschillende variabelen dezelfde te zijn. Voor sommige variabelen is het ook nodig op hetzelfde 

tijdstip te meten. 



 Deel E: Inzichten, lessen en aanbevelingen 

 129 
 

- Bij een vergelijkende proef, bv. ploegen versus NKG, is het nuttig te vermelden op welke basis 

beslissingen voor andere teeltmaatregelen binnen de proefopzet zijn genomen. Denk hierbij bv. 

aan (tijdstip en methode van) onkruid- en ziektebestrijding: is dit afgestemd op de gangbare 

praktijk van ploegen of zijn spuitschema’s ingegeven door de toestand op niet-kerend bewerkte 

delen van het veld? Dit kan mede de eindresultaten en dus vergelijking van de behandelingen 

bepalen. 

- Daarmee samenhangend: alle bodembewerkingen (en niet enkel de bewerking die samenhangt 

met de vooropgestelde behandeling) dienen geïnventariseerd te worden (zie verderop E.2.1). 

Waar andere teelttechnische maatregelen dan bodembewerking een impact op het eindresultaat 

kunnen hebben (bv. bestrijdingschema’s bij onkruiddruk), is het bovendien belangrijk deze ook te 

inventariseren. 

- Voor een goede interpretatie van de resultaten is het vaak belangrijk om de omstandigheden en 

het effect van de bewerkingen (bv. mengingsgraad, verkruimeling en versmering) te kennen (zie 

verderop E.2.1). 

 

[B.8 en C.6.3] 

Een waardevolle meting of analyse is één zaak –van individuele meetresultaten tot een correcte 

weergave van de situatie van het groter geheel (de hele plot of behandeling) komen is nog iets 

anders. Variatie in ruimte en tijd dienen daartoe erkend te worden. Er zijn allerhande verschillen in 

bodemeigenschappen tussen zones binnen elk veld en die verschillen hebben vaak een grote 

impact op de gewasopbrengst en/of andere resultaten. Rekening houden met die verschillen en 

daartoe een geschikt staalnameprotocol uitwerken is daarom noodzakelijk. Dit veronderstelt onder 

meer het voorafgaand bepalen van heterogeniteit van het perceel, zodat de impact van factoren zoals 

bewerking geëvalueerd kan worden op vergelijkbare stukken in het perceel (bv. qua textuur, 

topografie). 

Bij het in kaart brengen van perceelvariaties moet een onderscheid gemaakt worden tussen inherente 

bodemeigenschappen (bv. textuur, topografie), waarvoor een eenmalige meting volstaat om voor 

lange tijd een basiskaart te hebben, en meer dynamische bodemeigenschappen (bv. risico op 

bodemverdichting), waarvoor regelmatige metingen in de tijd nodig zijn.  

 

E.1.3. Bodemsensoren 
[B.2, B.5. en B.8.] 

- Verschillende bodemsensoren hebben het potentieel om variaties in chemische, fysische en 

biologische bodemkwaliteit (bv. textuur, organische stof, bodemvochtgehalte, zoutgehalte, pH, 

bodemdichtheid of regenwormenpopulaties) op basis van elektromagnetische inductie (bv. EM38), 

gammastraling (bv. RhoC), optische en radiometrische metingen (bv. NIR), etc. te bepalen. 

- Echter, om de meetresultaten van een bodemsensor aan een bepaalde bodemeigenschap te 

kunnen toeschrijven, is een kalibratie- en validatieprocedure van de bodemsensoren in het veld 

nodig. Dit is geen evidentie omdat die meetresultaten steeds aan verschillende 

bodemeigenschappen tezelfdertijd gelinkt zijn. 

- Indien er tevens een GPS-systeem aan de bodemsensoren gekoppeld is, kunnen de metingen op 

een kaart worden gepresenteerd. Het via deze weg in kaart brengen van de variatie in 

bodemkwaliteit binnen percelen zou de basis van plaatsspecifiek bodemadvies en -beheer kunnen 

vormen. Daarvoor is er nood aan kennis over de correlaties tussen de metingen met 

bodemsensoren en de kwantitatieve meetmethoden waarvan de streefzones gekend zijn, of 

moeten de streefzones van de metingen met de bodemsensoren opgemaakt worden. 

- Op heden blijken deze bodemsensoren nog niet praktijkrijp voor advisering te zijn. Daarom is 

uitgebreider onderzoek met grotere datasets noodzakelijk om de mogelijkheden verder te 

kunnen inschatten en uitbouwen. 
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E.2. Een correcte visie op ‘ploegloos boeren’? 

E.2.1. NKG: van containerbegrip naar een betekenisvolle benadering 
[C.2] 

- ‘Niet-kerende bodembewerking’ (NKG) wordt gebruikt als verzamelnaam voor een ruime set aan 

bewerkingen en werktuigen die heel uiteenlopende effecten kunnen hebben en in sterk 

uiteenlopende combinaties ingezet kunnen worden. Ook werktuigen met een zeer diepe (bv. 

diepwoelers voor het losmaken van verdichte lagen) of intensief mengende (bv. rotorkopeg bij 

zaaibedbereiding) werking worden onder die grote noemer ondergebracht. Tot op heden wordt 

met die verschillen onvoldoende rekening gehouden. Aandacht gaat nog vooral uit naar 

machines voor bodembewerking en onvoldoende naar wat nodig is om een goede bodemkwaliteit 

en gewasopbrengst te behouden in diverse omstandigheden. Nuancering dringt zich op. 

- Daarnaast groeit ook het besef dat niet één (hoofd)bewerking maar de combinaties en 

opeenvolging van verschillende bewerkingen (inclusief de oogstbewerkingen) op een perceel 

het eindresultaat bepalen. 

- Bovendien bepalen ook de specifieke bodemomstandigheden op het moment van bewerking het 

eindresultaat van die bewerking. 

 

Door de complexiteit van het NKG-begrip zijn de verschillen met ploegen moeilijk op een 

wetenschappelijk onderbouwde manier aan te tonen, met tegenstrijdige proefresultaten tot gevolg. 

Ook in dit rapport, waarin nochtans met klem die complexiteit benadrukt wordt, zijn we er niet steeds 

in geslaagd om de verschillende vormen van NKG voldoende te onderscheiden bij de 

gegevensverwerking en –voorstelling.  

 

In de loop van dit project, werden een aantal ideeën ontwikkeld om met die complexiteit om te gaan. 

We wensen die hier als suggesties voor toekomstig onderzoek mee te geven: 

- Het wordt sterk aanbevolen om consequent en van bij de aanvang van een proef een logboek 

(veldboek, tabel, …) bij te houden waarin voor elke behandeling op een perceel en voor elke 

individuele bewerking zo veel mogelijk relevante parameters geëvalueerd worden waarin de 

desbetreffende bewerkingen kunnen verschillen. Omdat naargelang het gebruik de effecten van 

een bepaald type werktuig tot sterk verschillende resultaten kunnen leiden, dient aandacht vooral 

uit te gaan naar de uiteindelijke impact op de bodem en dus een beschrijving van hoe de bodem 

er bij lag na bewerking. Het is wenselijk om hiervoor ter voorbereiding een sjabloon voor 

gedetailleerde en (voor vergelijking met andere proeven) uniforme beschrijving van elke 

bodembewerking uit te werken (Zie Bijlage 3 voor het sjabloon dat binnen dit project werd 

opgesteld). Gelijkaardig zou ook een sjabloon en methode voor een uniforme beschrijving van 

de bodemtoestand na bewerking opgesteld moeten worden. 

- Dergelijk logboek werd in dit project uitgewerkt onder de vorm van een ‘bewerkingsmatrix’: zie 

digitale Bijlage 4. Op die manier ontstond een soort chronologisch overzicht dat voor het ganse 

teeltjaar in kaart brengt welke de bewerkingen in het najaar, de winter en/of het voorjaar waren, 

hoe en met welke werktuigen die uitgevoerd werden, en tot welk resultaat (in de bodem) dit leidde. 

Echter, deze matrix vormt slechts een eerste aanzet en zou door eenieder die er verder mee aan 

de slag zou gaan vervolledigd moeten worden met een aantal parameters die tot op heden niet of 

in mindere mate gekarakteriseerd werden. Denk daarbij bv. aan meer gedetailleerde informatie 

over het brekend effect van een bewerking, de graad van onderwerken van gewasresten, of info 

over de gebruikte banden (type, druk, breedte, etc.) of het effect van (vaak zware) oogstmachines. 

Verder is een eenduidige indeling in goed afgebakende klassen (bv. voor ‘intensiteit’ van menging 

of verkruimeling) een belangrijk aandachtspunt. 

- Vanuit die veelheid van informatie kunnen de globaal meest bepalende parameters geselecteerd 

worden om tot een betekenisvolle indeling in (NKG-)bewerkingstypes te komen; daarbij 

aandacht bestedend aan het verschillend relatief belang dat elke parameter kan hebben 

naargelang de context, het te evalueren eindresultaat en/of het beschouwde gewas. Dergelijke 

typering is geen einddoel op zich, maar kan helpen om vormen en types te onderscheiden die 
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meer kans op slagen hebben om tot een duurzaam bodembeheer te komen. Bewerkingsdiepte 

treedt doorgaans op de voorgrond als zijnde (één van) de meest cruciale factor(en). Verder lijkt 

het nuttig om de ‘impact op de bodemfysische toestand’ na bewerking een plaats te geven in de 

classificatie.  

 

E.2.2. Niet-kerende bodembewerkingsvormen: sterktes, zwaktes, onbekenden 

Effecten van NKG: soms duidelijk aantoonbaar, maar vaak ook niet 
Los van knelpunten gerelateerd aan meetprocedures en verwerking van resultaten (zie E.1.2), zijn 

vele effecten (potentiële voor- of nadelen) van (een niet-kerende vorm van) bodembewerking weinig 

eenduidig voorspelbaar, en vaak sterk situatiegebonden. Toch werden binnen BodemBreed en in 

voorgaand onderzoek ook een aantal duidelijk aantoonbare trends waargenomen. Een beknopte 

samenvatting: 

- Uit de literatuur, het voorgaand Interregproject Erosiebestrijding en een aantal visuele 

waarnemingen binnen BodemBreed blijkt dat de toepassing van NKG, weliswaar in combinatie 

met behoud van gewasresidu, praktisch steeds tot een verminderde run-off (oppervlakkige 

waterafstroming) en bodemerosie leidt. Dit effect is vooral te danken aan de verruwing van het 

bodemoppervlak. Enige uitzondering vormt de teelt op ruggen waarbij de bodembedekking ook bij 

NKG erg laag is omdat de grond relatief diep intensief bewerkt en gemengd wordt. Op de 

BodemBreed-percelen bleek het aanbrengen van drempels in de geulen tussen de ruggen een 

effectieve methode om erosie te bestrijden. [C.11.2, C.12] 

- Er wordt verwacht dat NKG na verloop van tijd leidt tot een herverdeling van koolstof (OC) in de 

bouwvoor (0-30 cm) van de bodem. Dit kon binnen BodemBreed slechts op één van de vier 

opgevolgde langetermijnpercelen worden vastgesteld. Op dit perceel wordt korrelmaïs in 

monocultuur geteeld; dit in tegenstelling tot de andere percelen waar ook regelmatig wortel- en 

knolgewassen voorkomen. [C.3]. 

- Volgens de literatuur is de aggregaatstabiliteit in de toplaag hoger bij NKG. Dit wordt gelinkt aan 

de hogere stratificatie van OS en minder intensieve verstoring. Dergelijke toename kon slechts op 

twee van de vier onderzochte langetermijnpercelen in beide meetjaren bevestigd worden. De 

gemeten resultaten suggereren de potentiële invloed van de intensiteit van de zaai- of 

pootbedbereiding en de specifieke combinatie van werktuigen op de bodemkwaliteit in de toplaag. 

[C.4] 

- In de literatuur wordt gesteld dat de micro- en mesoporositeit in de (voormalige) bouwvoor 

toenemen onder NKG terwijl op korte termijn de macroporositeit daalt. Toch kan dit op lange 

termijn gecompenseerd worden door progressieve opbouw van nieuwe macroporiën door wortels 

en de stijgende activiteit van bodemfauna onder invloed van het toenemend OS-gehalte. Na het 

opstellen van de vochtretentiecurven bepaald op ongestoorde bodemmonsters bij de 

langetermijnpercelen kon geen conclusie getrokken worden over het effect van NKG op de 

porositeit. De resultaten van de visuele beoordeling op (weliswaar slechts enkele) BodemBreed- 

percelen wijzen effectief in de richting van een dalend aantal macroporiën (>2 mm) in de bovenste 

30 cm bij NKG. De textuur en eventueel ook de weersomstandigheden en teeltrotaties hadden 

een grotere impact op porositeit dan het type bodembewerking. [C.4] 

- De resultaten van het project BodemBreed zijn niet eenduidig wat het effect van bodembewerking 

op infiltratiecapaciteit betreft. Net zoals in de literatuur beschreven wordt, zijn er verschillende 

factoren die hierop een impact kunnen hebben. Deze zijn onder meer verdichting, gewasresten en 

tijdstip van meten. [C.5] 

- Het bodemvochtgehalte blijkt tijdens het groeiseizoen in de laag 0-10 cm bijna altijd hoger onder 

NKG. Ook in de periode van zaai- of pootbedbereiding blijkt de toplaag (0-10 cm) vochtiger in de 

NKG-behandelingen in vergelijking met najaar- of winterploegen op (zand)leemgrond. Dit kan een 

voordeel bieden voor een snelle kieming en beginontwikkeling van het gewas in een droog 

voorjaar. Onderaan de bouwvoor (20-30 cm) is de bodem bij ploegen dan weer vaak vochtiger wat 

meer risico’s geeft op verdichting bij betreding. [C.5] 
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- Zowel de literatuur als de BodemBreed-resultaten geven duidelijk aan dat de verdichting 

toeneemt met de diepte wanneer de bewerkingsdiepte afneemt. Zeker bij directzaai vormt 

bodemverdichting op geringe diepte een knelpunt. NKG-behandelingen waarbij even diep of 

dieper gewerkt wordt dan ploegen en de bodem gelijkmatig losgemaakt wordt, hebben voor de 

beworteling een zelfde positieve werking als ploegen. [C.6] 

- Er zijn weinig concrete meetgegevens beschikbaar om de impact van een niet-kerende 

bodembewerking op de draagkracht van de bodem te evalueren. Er zijn zowel redenen om aan 

te nemen dat deze zal toenemen (bv. enkele veldwaarnemingen en de verwachte toename in 

schijnbare bodemdichtheid) als dat ze zal afnemen (bv. op basis van hogere bodemvochtgehaltes 

in de toplaag na NKG). [C.6] 

- Voorgaand onderzoek duidt op stijgingen van microbiële biomassa, regen- en 

potwormenaantallen en -biomassa. Onder meer door het beperkt aantal stalen en de sterke 

afhankelijkheid van bodemleven van een aantal abiotische factoren (bv. temperatuur, 

neerslaghoeveelheid,…) waren de resultaten binnen BodemBreed echter zeer variabel. [C.7] 

- Uit voorgaand onderzoek blijkt dat in de eerste jaren van toepassing de ziektedruk (o.a. door de 

aanwezigheid van oogstresten) gemiddeld genomen zal toenemen onder NKG. Hypothetisch  

wordt daarna een omslagpunt verwacht, waarna de ziektedruk afneemt door toenemende 

biologische controle via een divers en uitgebreid bodemvoedselweb. De weersomstandigheden 

tijdens de projectduur van BodemBreed waren minder gunstig voor ziekteontwikkeling, waardoor 

het (negatieve?) effect van kortetermijn NKG en (positieve?) effect van langetermijn NKG op 

ziekten niet aangetoond kon worden. [C.8] 

- Zowel literatuur als de metingen op de langetermijnpercelen geven aan dat er vooral na natte, 

zachte winters een hoger risico op slakken is na omschakeling naar NKG, op z’n minst de 

eerste jaren. Opnieuw is het niet enkel de bodembewerking op zich, maar vooral de interactie met 

teeltrotatie en keuze voor groenbedekkers die een doorslaggevende rol kan spelen. Ook het 

aantal muizen en emelten kunnen door omschakeling naar NKG stijgen. Dit werd binnen 

BodemBreed niet onderzocht. Bij het scheuren van grasland werden bij de NKG-behandeling wel 

emelten aan het oppervlak waargenomen. [C.8] 

- Hoewel de onkruiddruk jaarafhankelijk is, is het risico op een verhoogde onkruiddruk effectief 

hoger bij NKG, spitten of directzaai. Er is vooral een hoger risico op opslag van grassen en 

voorgaande gewassen zoals cichorei, ondanks eventuele preventieve behandelingen. Zeker 

indien een voorafgaande grasachtige teelt of groenbedekker niet kan worden doodgespoten met 

glyfosaat moet het gras bij NKG voldoende verkleind en voldoende diep (en vroeg genoeg) 

ondergewerkt worden. Onkruiden kiemen trager bij directzaai en soms ook bij NKG. Het tijdstip 

van onkruidbestrijding moet daarom worden afgestemd op de bodembewerking zodat de 

bestrijding effectief is. Samen met aanvullende teeltmaatregelen (bv. het creëren van een vals 

zaaibed) zou een grotere inzet van chemische bestrijdingsmiddelen of een intensievere 

mechanische bestrijding onder NKG daardoor (voor een stuk) vermeden kunnen worden. Meer 

praktijkgericht onderzoek is hiervoor wellicht nodig. [C.9] 

- De gewasopbrengsten blijken, op basis van de resultaten van BodemBreed en in 

overeenstemming met de literatuur, meestal gelijkaardig aan ploegen (+/- 5 %). Toch bestaat er 

een risico op opbrengstderving. Dit risico is groot bij de teelt van kuilmaïs voorafgegaan door een 

grasgroenbedekker of een graszode. Dit hing vaak samen met een ondiepe verdichting of een 

hogere opslag van gras of onkruiddruk. Bij de teelt van suikerbiet en korrelmaïs is er ook een kans 

op opbrengstderving, maar deze kan worden beperkt door in de winter of het voorjaar een relatief 

diepe bewerking (> 20 cm) uit te voeren. Een relatief diepe bewerking bij aardappelen lijkt dan 

weer potentieel te hebben om hogere opbrengsten te verkrijgen dan bij ploegen. De resultaten 

van wintergraan en cichorei waren minder eenduidig, maar ook bij deze teelten kan 

bewerkingsdiepte een rol spelen. In een aantal gevallen werden goede resultaten onder NKG 

toegeschreven aan een betere vochtvoorziening. Anderzijds worden goede opbrengsten soms 

verhinderd door een ondiepe verdichting. Aan het opheffen hiervan moet dan ook voldoende 

aandacht besteed worden. [C.10] 
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- Het gebruik van verschillende machines op verschillende dieptes en op variabele bodemtypes 

bemoeilijkt de onderbouwing van verschillen in brandstofverbruik tussen types bodembewerking. 

De trekkrachtvereisten voor NKG zijn vaak kleiner dan voor ploegen, althans bij een meer 

oppervlakkige bewerking. Of NKG ook effectief werkgangen uitspaart is sterk variabel en onder 

meer afhankelijk van de gevoerde teeltrotatie. Bovendien is niet alleen het type bodembewerking 

maar vooral ook het beperken van de uitgeoefende spanningen op de bodem en een 

evenwichtige gewichtsverdeling over alle wielen relevant. [C.11.1] 

- De hoeveelheid grondtarra bij de oogst van aardappelen kan sterk variëren en oplopen tot meer 

dan 60 ton per hectare. Hoewel in de literatuur ook het tegendeel is gevonden, blijkt uit de cijfers 

van BodemBreed dat grondtarra in NKG-systemen bijna altijd hoger is dan bij ploegen. Dit 

bevestigt de ervaringen uit de praktijk. [C.11.2] 

- Uit de observaties op de BodemBreed-percelen blijkt dat NKG bij de teelt van cichorei, bieten en 

maïs resulteert in meer kluiten in het zaaibed dan bij ploegen. Bij de inzaai van wintertarwe 

waren de resultaten tegenstrijdig. Het vochtgehalte van de bodem op het moment van de 

bodembewerking en de specifieke combinatie van werktuigen spelen hierin waarschijnlijk een 

minstens even belangrijke rol als het onderscheid ploegen versus NKG.  

 

Tot slot nog de volgende bedenking. Wellicht komen tot op heden de potentiële sterktes van een niet-

kerende vorm van bodembewerking soms niet of onvoldoende tot hun recht wegens onvoldoende 

integratie van de bewerkingstechnieken in een ruimere systeembenadering van bodembeheer. Denk 

bv. aan onkruidbestrijdingsschema’s of bemesting die vaak afgestemd zijn op de geploegde stukken. 

Daardoor zijn de huidige vergelijkingen met een systeem gebaseerd op ploegen soms niet volwaardig: 

men vergelijkt de resultaten van een techniek die men al zeer lang onder de knie heeft met die van 

een techniek die nog meer kennis en inzicht vraagt. Die eerste fase is onvermijdelijk wanneer men 

een nieuwe techniek uittest. Het is een uitdaging voor toekomstig (praktijk)onderzoek om de 

vergelijking tussen ploegen en NKG uit te voeren met de optimale teelthandelingen voor ploegen 

passend bij het ploegsysteem en voor NKG passend bij het NKG-systeem. 

 

Een aantal praktische knelpunten onder NKG 
Doorheen de verschillende BodemBreed-activiteiten werden regelmatig een aantal knelpunten 

aangehaald die de toepassing van NKG bemoeilijken. Deze zijn vaak gebonden aan de 

bewerkingsomstandigheden en de ingestelde diepte (die voor de meeste NKG-bewerkingen toch 

minder diep is dan ploegen) en kunnen als volgt samengevat worden: 

- Het risico op bodemverdichting onder te natte omstandigheden is groot bij te laat berijden in het 

najaar. Het ideale tijdstip waarop de bewerking uitgevoerd zou moeten worden, is daarbij vaak 

moeilijk te verenigen met de praktijk. Veel bedrijven zijn afhankelijk van loonwerk en contracten of 

hebben een te groot areaal om gunstige omstandigheden af te wachten. Zeker na een oogst met 

zware machines onder ongunstige omstandigheden dient grondig geëvalueerd te worden welke 

bewerking benodigd is om de bodem te herstellen. Hoewel het tijdstip evenzeer ongunstig kan zijn 

voor ploegen, lost de diepe en intensief kerende bewerking onmiddellijk een deel van het 

verdichtingsprobleem (althans tijdelijk) op, ervaart men bij het rijden in de ploegvoor doorgaans 

minder problemen met slip en wordt bij ploegen vaak relatief droge grond bovengebracht 

waardoor ook de inzaai van wintertarwe of een groenbedekker gunstiger verloopt. Daar tegenover 

staat dat natte grond ondergewerkt wordt die mogelijk tot zuurstofarme/loze 

bodemomstandigheden kan leiden. [C.6.4, C.11.4, C.12] 

- Op (zware) leem/lössgrond kan onvoldoende verwering in de winter een knelpunt vormen. De 

traditionele oplossing hiervoor is wintervoorploegen. Echter, na wintervoorploegen zijn in het 

voorjaar extra maatregelen voor erosiebestrijding nodig. [C.5, C.11.4, C.11.6, C.12] 

- Voor de teelt van fijnzadige gewassen zoals ui, cichorei, koolzaad en wortelen wordt bij 

voorkeur een homogeen, vlak en fijn zaaibed gemaakt. Onder NKG is het vaak moeilijker om 

dergelijke zaaibedbereiding goed uit te voeren en neemt zodoende het risico op grovere kluiten 

toe. Anderzijds leert ervaring binnen BodemBreed dat NKG bij fijnzadige teelten kan, mits een 
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geschikte machinekeuze en op het juiste tijdstip. Voorwoelen in de winter blijkt hierbij iets beter 

geschikt dan wachten tot het voorjaar. Bovendien daalt met NKG het risico op verslemping en 

erosie. [C.11.3, C.12] 

- Het is niet evident om onder NKG graszoden of zodevormende groenbedekkers zoals grassen 

en granen in voldoende mate te vernietigen en onder te werken, zeker niet indien geen glyfosaat 

kan worden toegepast. De ervaring leert bv. dat bij de teeltcombinatie gras-maïs Italiaans raaigras 

vaak hergroeit bij een niet‐kerende bodembewerking. Maïsopbrengsten blijven dan ook vaak 

achter in vergelijking met ploegen. Spitten wordt vaak als alternatief voorgesteld. Op basis van 

BodemBreed-onderzoek lijkt het risico op grasopslag inderdaad lager bij spitten in vergelijking met 

NKG, zeker indien de zode vooraf mechanisch wordt vernietigd. Toch is dit risico nog hoger dan 

bij ploegen. 

- In de biologische landbouw is de toepassing van NKG in de teelt van maïs voorafgegaan door 

een snede gras niet evident. NKG bemoeilijkt de mechanische onkruidbestrijding. Bij een NKG 

systeem kan de zode het best vroeg worden vernietigd en ondergewerkt. Hierdoor verliest men 

een snede gras. De vele bewerkingen nodig om het gras te vernietigen en onder te werken 

hebben bovendien een negatieve impact op brandstofverbruik en mogelijk ook op 

bodemverdichting en verslemping. 

 

Enkele blijvende kennishiaten 
De inspanningen van alle betrokkenen binnen BodemBreed hebben geleid tot een vernieuwde 

aandacht voor alle vormen van bodembewerking. Dat neemt echter niet weg dat binnen de logistieke, 

thematische en tijdsgrenzen van dit project niet alle vragen even diepgaand beantwoord konden 

worden. De noodzaak blijft bestaan om een aantal thema’s verder te onderbouwen door toekomstig 

onderzoek: 

- Globaal kan gesteld worden dat in toekomstig onderzoek met name vertrokken moet worden van 

(1) een meer genuanceerde, onderscheidende beschrijving van bodembewerkingstypes en 

(2) een correcte proefopzet en een geschikt en vergelijkbaar meet- en staalnameprotocol, 

waarbij ook ruimtelijke heterogeniteit binnen percelen erkend wordt (zie ook E.1. en E.2.1.). 

- De afbakening van streefzones en richtwaarden is voor sommige indicatoren van (met name 

biologische) bodemkwaliteit gebaseerd op een beperkt aantal metingen. Een meer uitgebreide 

dataset van gemeten bodemeigenschappen is noodzakelijk om deze oriënterende waarden te 

verfijnen. [B.3] 

- Op dezelfde manier blijven tot dusver heel wat kennishiaten bestaan over streefcijfers en de rol 

van verschillende fracties organische stof (OS), ondanks de centrale rol die vaak aan OS wordt 

toebedeeld wanneer over bodemkwaliteit en interacties tussen bodemchemische, -fysische en –

biologische eigenschappen gesproken word. Evaluatie van (langetermijn) effecten van 

bodembewerking of groenbedekkers op OS vraagt een nauwgezette opvolging (voldoende 

herhalingen op verschillende dieptes) en inzet op onderzoek niet enkel naar totale gehaltes maar 

ook naar fracties van verschillende kwaliteit. Daarbij zijn ook de verschillende stappen bij de 

afbraak- en opbouwprocessen van onverteerd, vers organisch materiaal tot stabiele humusfracties 

nog onvoldoende doorgrond. [A.2, B.3, B.4 en C.3] 

- Een belangrijke uitdaging voor toekomstig onderzoek is uit te maken hoe de bodemtoestand 

voorafgaand aan de bewerking op een geschikte manier beoordeeld kan worden om op basis 

daarvan de meest geschikte bewerking te kiezen. [C.6] 

- De effecten van niet-kerende vormen van bodembewerking op draagkracht zijn nog onvoldoende 

onderbouwd met concrete meetgegevens. [C.6] 

- Het is onvoldoende duidelijk onder welke omstandigheden (tot welke grenzen van OS, verdichting, 

zuurstof, etc.) natuurlijke processen (denk aan krimp en zwel, vorst, bodemlevenactiviteit) 

kunnen bijdragen tot het herstellen van bodemverdichting en waarbuiten enkel mechanisch 

ingrijpen nog soelaas kan brengen. [C.6] 

- Er is onvoldoende kennis over de effecten van bodembewerking op bodemleven alsook ziekte- 

en plaagdruk over langere termijn. Daaraan gekoppeld zijn de versterkende dan wel afremmende 
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invloeden van het bodemleven op de effecten van verschillende bodembewerkingssystemen op 

bodemkwaliteit nog onvoldoende gekend, hoewel deze wel eens bepalend zouden kunnen zijn 

voor de lange termijn effecten van die bewerkingen. [C.8] 

- Spuit- en bemestingsschema’s zouden specifiek aan NKG-systemen moeten aangepast 

worden. Uit resultaten van BodemBreed blijkt bv. dat dicotyle onkruiden bij directzaai of NKG later 

opkomen waardoor bestrijding, indien mogelijk, ook later moet uitgevoerd worden [C.9] 

- Harde cijfers om de verschillen in brandstofverbruik tussen types bodembewerking op een 

gegronde manier te onderbouwen zijn tot op vandaag schaars. Echter, alleen al door het 

consequent registreren van alle passages, de diepte van bewerkingen, etc . zou via inschattingen 

van verbruik heel wat meer informatie verzameld kunnen worden. [C.11.1] 

- NKG zou in het onderzoek meer als een systeem moeten benaderd worden zodat een globale 

kosten-baten analyse (eventuele opbrengstderving, extra kosten versus besparing op brandstof, 

gewasbeschermingsmiddelen en/of bemesting, uitsparen schadekosten erosie, etc.) kan 

plaatsvinden. 

- Drempels in de ruggenteelt blijken een efficiënte maatregel voor erosiereductie te zijn. Nader 

onderzoek wordt echter aanbevolen om een veilige hoogte en tussenafstand van de drempels 

vast te stellen. [C.12] 

- Een aantal veronderstelde voordelen van NKG (bv. erosiereductie, waterhuishouding, 

bodemleven) blijkt gekoppeld te zijn aan de aanwezigheid van bodembedekking onder de vorm 

van gewasresidu, resten van groenbedekkers en vers organisch materiaal. Deze ‘mulchlaag’ kan 

echter machinale bewerkingen (waaronder inzaai) hinderen. Daarom dient verder onderzoek ook 

te focussen op mogelijkheden van zaaimachines om het zaad op de goede plaats in de grond te 

krijgen, zelfs bij aanwezigheid van een mulchlaag. 

- Verschillende bodembewerkingssystemen kunnen leiden tot een verschillend verloop in de 

gewasontwikkeling. Hierdoor kan het optimale oogsttijdstip voor deze verschillende 

bewerkingssystemen variëren. Er dient te worden onderzocht welke het effect is op de conclusies 

betreffende gewasopbrengst en -kwaliteit (maar ook op bodemkwaliteit, werkdruk, etc.) indien op 

andere momenten wordt geoogst. 

- In het project BodemBreed is weinig aandacht gegaan naar chemische bodemvruchtbaarheid; 

denk onder meer aan de effecten van NKG-systemen op N- en P-mineralisatie, opname en/of, 

uitspoeling. 

- Tot slot: wellicht zijn adoptieonderzoek (onderzoek naar de houding en intentie inzake een 

bepaalde techniek) en een benadering van bodembeheer als systeeminnovatie nodig om tot een 

succesvolle introductie van technische ontwikkelingen rond bodembewerking in de praktijk te 

komen. De werkwijze van de kenniscirkels bevestigt reeds het belang van het actief betrekken van 

alle betrokkenen bij het uitwerken en uitvoeren van onderzoek. Via adoptieonderzoek kan meer 

inzicht verkregen worden in welke aspecten (percepties over toepasbaarheid, inpasbaarheid in de 

bedrijfsvoering, rendabiliteit, sociale omgeving, etc.) bepalen of een landbouwer een bepaald type 

bodembewerking al dan niet zal toepassen. 

 

Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat rond vele aspecten gekoppeld aan de toepassing van NKG-

systemen nog onvoldoende kennis en praktijkervaring bestaat. Vele effecten (potentiële voor- of 

nadelen) van (een niet-kerende vorm van) bodembewerking zijn bovendien weinig eenduidig 

voorspelbaar en vaak sterk situatiegebonden. De noodzaak blijft dan ook bestaan om een aantal 

thema’s verder te onderbouwen door toekomstig onderzoek. Desalniettemin werden binnen 

BodemBreed en in voorgaand onderzoek een aantal duidelijk aantoonbare trends waargenomen, 

waarop verder gebouwd kan worden. 
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E.3. Aanbevelingen voor de praktijk 

E.3.1. Wat te verwachten van (welke) bewerking? 
Aansluitend op de bevindingen rond bodembewerking geformuleerd onder E.2.2, wensen we een 

aantal conclusies en algemeen geldende richtlijnen te formuleren voor een goede bodembewerking in 

de praktijk. We doen dit echter zonder de ambitie volledig te willen zijn en met de nodige 

omzichtigheid: het ene perceel is het andere niet, en het ene jaar is het andere niet: 

- Een belangrijk basisprincipe is wellicht dat pas na een goede evaluatie van de toestand van het 

veld kan worden geoordeeld over de geschiktheid van een bepaald bewerkingstype en de nood 

aan aanpassingen om de uitgeoefende spanningen op de bodem te beperken. [B.8 en C.6.6] 

- Daarnaast dient steeds van de voorgeschiedenis van het perceel vertrokken te worden om bv. 

risico’s op verdichting of ziektes in te schatten en het bodembeheer daaraan aan te passen. 

- De manier waarop machines worden ingezet (diepte, rijsnelheid, afstelling van de werktuigen 

en trekker, bodemvochttoestand) heeft een niet te onderschatten grote impact op de resultaten. 

[C.2.1] 

- De bovenlaag zou bij elke bewerking voldoende grof moeten blijven om effectief erosiereductie 

te bewerkstellingen. Indien echter een fijn zaaibed gewenst is, zijn aanvullende erosiebestrijdende 

maatregelen aangeraden. [C.11.3 en C.12] 

- Behoud en een zo goed mogelijke (oppervlakkige) inmenging van gewasresten bevordert de 

bodemstructuur (doordat het de toplaag luchtig houdt) en biedt bescherming tegen de impact van 

neerslag. 

- Een zolang mogelijke bedekking van de bodem in de voor neerslag meest kritische periodes 

van het jaar is wenselijk. 

- NKG leidt meestal tot een vochtigere toplaag (0-10 cm) in het voorjaar in vergelijking met 

wintervoorploegen op (zand)leemgronden. Hierdoor verkruimelt de grond wat moeilijker bij 

zaaibedbereiding. Een vochtigere toplaag bij NKG-behandelingen kan echter voordelen bieden 

voor een snelle kieming en goede beginontwikkeling van het gewas in een droog voorjaar. 

Anderzijds leiden NKG-systemen soms tot een drogere bodem dieper in de bouwvoor (20-30 cm) 

zodat het veld sneller betreden kan worden. Een drogere toplaag bij NKG kan worden verkregen 

door in de winter relatief diep te bewerken. Toch moet hier voorzichtig mee omgesprongen 

worden omdat de omstandigheden hier in de winter vaak niet goed voor zijn (te nat). Bovendien 

moet op een perceel dat slechts traag droogt in het voorjaar gekeken worden naar de 

aanwezigheid van mogelijk verdichte lagen en/of een te fijne structuur die door de 

najaarsbewerking is achtergelaten. [C.5] 

- Iedere bewerking zou rekening moeten houden met zones en graad van verdichting, en waar 

nodig een voldoende diepe laag moeten losmaken om problemen met verdichting te vermijden. 

Dit zeker in de intensievere bouwplannen zoals in onze regio. Er wordt aangeraden om daarbij te 

werken met werktuigen die de bodem alleen maar optillen en breken. Diepere bewerking waarbij 

de bodem intensief gemengd wordt is vaak minder gewenst. [C.6.5] 

- Enkel de verdichte zones in een veld hebben baat bij het losmaken van de bodem. Met andere 

woorden: het losmaken van storende verdichte lagen onder de normale bouwvoor dient enkel te 

gebeuren daar waar ze zich bevinden. [C.6.6] 

- Het kan de moeite lonen om bij te houden hoeveel keer men gedurende één teeltjaar op een 

perceel komt, en te evalueren of daarbij geen passages uit te sparen vallen. Eventueel kan het 

aantal veldbetredingen verminderd worden door meerdere bewerkingen gelijktijdig uit te voeren, 

weliswaar zonder dat de totale belasting te hoog wordt. [C.6.5. en C.11.1] 

- Wil men NKG toepassen, glyfosaat vermijden en een effectieve mechanische onkruidbestrijding, 

dan moet de graszode goed worden verkleind en voldoende diep worden ondergewerkt. In de 

biologische landbouw is het belangrijk de zode ruime tijd voor zaai te scheuren. [C.9 en C.11.6] 

- De inzaai van een groenbedekker tot begin oktober geeft doorgaans een goede 

bodembedekking om verslemping en erosie van het grondoppervlak te voorkomen in de 

winterperiode. Wanneer echter én de oogst én de daaropvolgende bodembewerking en/of inzaai 

van de groenbedekker in slechte omstandigheden moeten gebeuren, blijkt uit de geringe 
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biomassaproductie van de groenbedekker, dat het mogelijk positieve effect zeer vaak teniet 

gedaan wordt. Beoordeel daarom vóór de keuze van de groenbedekker de toestand van de 

bodem en de periode van zaai. [C.6.5 en D.3] 

 

Voor gedetailleerde richtlijnen rond gewasspecifieke aanpak van het NKG-systeem in onze regio 

wordt verder verwezen naar de brochure “Hoe aan de slag met niet-kerende grondbewerking” 

(Muijtjens et al. 2012). 

 

E.3.2. Een integrale aanpak voor een duurzaam bodembeheer 
Doorheen dit rapport en de verschillende BodemBreed-activiteiten werd regelmatig benadrukt dat 

duurzaam bodembeheer een integrale aanpak vraagt en dat iedere maatregel tot een set van 

interacties zal leiden (zie hiertoe ook de online maatregelenmatrix via www.draadlok.nl/bodembreed/). 

Hoewel we hiermee wellicht een open deur intrappen, wensen we ook naar de praktijk toe te 

benadrukken dat het teeltsysteem onderhevig is aan een complex van factoren. 

 

Er treden allerhande interacties op die effecten kunnen versterken of reduceren. Zonder hier 

dieper op in te gaan, kan bv. opgemerkt worden dat een aantal potentieel positieve effecten van een 

niet-kerende vorm van bodembewerking (onder meer op vlak van organische stofopbouw, 

bodemleven en/of bodemstructuur en waterhuishouding) versterkt kunnen worden door een 

aangepaste (organische) bemestingsvorm en geschikte teeltkeuze en –rotatie. Zo blijkt uit onderzoek 

dat de combinatie van NKG en composttoepassing heel passend kan zijn, en dat het erg nuttig is 

om diepe wortelaars en andere gewassen die veel gewasresten nalaten in de teeltrotatie in te 

passen. Een systeembenadering dringt zich op. 

 

De effecten van bodembewerking op bodemkwaliteit en gewasontwikkeling hebben ook een 

mogelijke impact op andere teelttechnische maatregelen, die dan herbekeken dienen te worden. 

Enkele voorbeelden: 

- De effecten van bodembewerking op de draagkracht van de bodem kunnen gevolgen hebben 

voor de manier en mogelijkheden om organische mest toe te passen. 

- De impact van bodembewerking op onkruidontwikkeling en opslag kan mogelijk leiden tot een 

hogere behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen (glyfosaat). 

- De impact van bodembewerking op onkruid- en gewasontwikkeling vraagt om een aanpassing van 

spuit- en bemestingsschema’s. Dicotyle onkruiden blijken bv. later op te komen bij directzaai en 

NKG. 

- Rassenkeuze wordt bij voorkeur aangepast (mogelijkheid tot latere inzaai en/of vroegere oogst) 

om problemen in voor- en najaar te voorkomen. 

 

 

E.4. Aanbevelingen voor het beleid 

E.4.1. Bodembeleidsstrategie in Vlaanderen en Nederland 
Met het Interregproject BodemBreed wordt ingespeeld op het Europees, Vlaams en Nederlands beleid 

rond bodembescherming. Op Europees niveau kadert dit in eerste instantie binnen de Thematische 

Strategie Bodembescherming (EC 2006) en het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), maar 

daarnaast zijn ook een aantal andere beleidsthema’s sterk gerelateerd aan deze thematiek. Zonder 

hier volledig te willen zijn, betreft dit onder meer de Nitraatrichtlijn, de Grondwaterrichtlijn, 

beleidsinitiatieven rond klimaatverandering en efficiënt hulpbronnengebruik, etc. 

Het bodembeschermingsbeleid in Vlaanderen kadert binnen het Milieubeleidsplan (MINA), gericht op 

het voorkomen van bodemaantasting (www.lne.be). De beleidsvoering vertaalt zich onder meer in het 

Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (Bodemdecreet), de uitvoering van 

het Erosiebesluit (Albon 2010), de Mestwetgeving en de omzetting van het Europese GLB in 

randvoorwaarden (voorwaarden voor het ontvangen van rechtstreekse inkomenssteun), VLIF-steun, 

beheerovereenkomsten, demonstratie, opleiding en onderzoek. 
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In Nederland wordt aan het bodembeleid invulling gegeven op drie niveaus: landelijk, provinciaal en 

gemeentelijk. Voor de uitvoering ervan heeft het Rijk een convenant gesloten met de 

koepelorganisaties van provincies, gemeenten en waterschappen. In opdracht van die organisaties 

voert NL Milieu en Leefomgeving onder de naam Bodem+ enkele wettelijke taken uit die bijdragen aan 

een duurzaam bodembeheer (www.agentschapnl.nl). We beperken ons hier echter tot de 

beleidsinitiatieven relevant voor Zuid-Limburg. 

 

Binnen BodemBreed werd vooral aandacht besteed aan erosie, verdichting en verlies aan bodem 

organische stof en bodembiodiversiteit. Wat het huidig beleidskader rond deze vormen van 

bodemaantasting betreft, valt zowel in Vlaanderen als in Nederland op dat enkel rond erosie een 

concrete regelgeving is uitgewerkt (zie hierna E.4.2). Daarnaast is het beleid vooral gericht op het 

tegengaan van verontreinigingen van de bodem en de uitspoeling van nitraat en fosfaat. Rond andere 

problemen met bodemkwaliteit, zoals verdichting of verlies aan OS, bestaat op heden geen wetgeving 

die specifiek hierop gericht is, maar worden wel heel wat sensibiliserende en stimulerende initiatieven 

ondernomen en is er ook een sterke link met andere regelgeving. Zo zijn in Vlaanderen een aantal 

verplichtingen in het kader van de randvoorwaarden van het GLB van belang voor organisch 

stofbeheer en bodembiodiversiteit. Denk aan het verbod op het afbranden van stoppels en 

oogstresten, de verplichte analyse van koolstof op bodemstalen, en de plicht om advies te volgen en 

maatregelen te nemen indien de gemeten waarde te laag is. Daarnaast bestaat onder meer de 

mogelijkheid om bv. VLIF-steun aan te vragen voor bv. boerderijcompostering. 

 

In de volgende paragrafen proberen we een aantal suggesties voor beleid te formuleren op basis van 

de huidige bevindingen rond bodembewerking als maatregel tegen bodemaantasting. We 

vertrekken daarbij van de erosieproblematiek in een groot deel van de projectregio, omdat deze 

problematiek en het daarmee samenhangend erosiebeleid ook het vertrekpunt vormden voor het 

Interregproject Erosiebestrijding en in zekere zin ook voor BodemBreed als vervolg daarop. Daarna 

gaan we iets ruimer in op de mogelijke impact van de keuze voor NKG op andere beleidsthema’s, 

om tot slot de nood aan een integrale beleidsbenadering toe te lichten. 

 

E.4.2. Bodemerosie als vertrekpunt 

Huidig beleidskader 
Het beleid in Vlaanderen inzake erosiebestrijding is gekoppeld aan een kaart die de 

erosiegevoeligheid van percelen weergeeft. De randvoorwaarden in het landbouwbeleid stellen dat de 

landbouwer op sterk erosiegevoelige gronden verplicht is erosiebestrijdingsmaatregelen toe te passen 

gericht op bodembedekking (bv. groenbedekkers, mulch, tussenteelt) en bodembeheer (bv. niet-

kerende bodembewerking, inzaaien van graangewassen, etc.). De verplichtingen (bv. wanneer de 

bodem bedekt moet zijn) zijn teeltafhankelijk. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om 

beheerovereenkomsten te sluiten. Binnen de Beheerovereenkomst ‘Erosie’ bestaan vijf pakketten, 

zijnde niet-kerende grondbewerking, directe inzaai, grasbufferstrook, grasgang of dammetje met 

erosiepoel. Ook andere beheerovereenkomsten, zoals ‘Kleine landschapselementen’ of ‘Bufferstroken 

natuur en milieu’, kunnen indirect nuttig zijn voor erosiebestrijding. Daarnaast gebeurt stimuleren ook 

onder de vorm van VLIF-steun, bv. bij de aankoop van directzaaimachines. 

In Nederland (en met name Zuid-Limburg) is de subsidieregeling inmiddels vervangen door 

regelgeving. Sinds 1990 bestaat een Erosieverordening (Productschap Akkerbouw 2008). Deze houdt 

onder meer een meldplicht in voor de landbouwers indien op een perceel de uitspoeling als gevolg 

van erosie dieper is dan 12 cm. De verordening schrijft verder een aantal maatregelen voor om een 

basisbescherming te bieden tegen erosie en wateroverlast. Een onderscheid wordt gemaakt tussen 

de periode tot 2013 en de periode vanaf 2013. Het toepassen van NKG in combinatie met een 

bodembedekking is vanaf 2013 leidend, met een verplichting op erosiegevoelige gronden (> 2% 

helling). Voor percelen met een hellingspercentage groter dan 18% bestaat de verplichting deze in 

grasland te leggen of te houden. 
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De periode tot 2013 wordt gezien als een overgangstermijn, tijdens dewelke de praktische 

haalbaarheid van NKG onder kritische omstandigheden en voor kritische gewassen verder getest en 

verbeterd wordt. Vanaf 2013 zou de mogelijkheid bestaan om af te wijken van het leidende 

uitgangspunt van NKG met een bodembedekking, indien de haalbaarheid of effectiviteit in het gedrang 

komen. Ploegen zal dan onder bepaalde omstandigheden (na melding) mogelijk zijn op voorwaarde 

dat alternatieve maatregelen worden getroffen met een zelfde remmend effect op de afstroming van 

water en sediment. 

 

Erosiebestrijdende maatregelen naast of combineerbaar met NKG? 
Voor alternatieve erosiebestrijdende maatregelen in combinatie met ploegen gelden dezelfde 

principes als voor NKG: bedekking van de bodem, verhogen van de bodemstabiliteit en vergroting van 

de waterberging. Via een deskstudie (Vermeulen 2011) en een inpassingsstudie (Crijns 2011) werden 

binnen BodemBreed een aantal alternatieven opgelijst en geëvalueerd, werden een aantal 

alternatieve maatregelen in de praktijk uitgetest, en werd beoordeeld of deze maatregelen eveneens 

inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering. Dat heeft tot de volgende voornaamste conclusies geleid: 

- Onder NKG (zie ook E.2.2) kan een aantal knelpunten ontstaan waardoor de toepassing (nog) 

niet verantwoord of zeer moeilijk is. Dit in verband met situaties onder specifieke grondsoorten, 

bijzondere weersomstandigheden of kwetsbare teelten. Indien het NKG teeltsysteem onvoldoende 

aangepast kan worden, zal er traditioneel geploegd (moeten) worden. Anderzijds kan het nuttig 

zijn om in combinatie met NKG een aantal aanvullende maatregelen uit te voeren, om de erosie in 

bepaalde situaties (bv. bij ruggenteelt of op sterk hellende percelen) voldoende in te perken. 

- Door het aanleggen van drempels bij ruggenteelt en ondiep ploegen wordt waarschijnlijk aan 

de verplichting van een minimale waterberging van 100 m³/ha (10 mm) voldaan. De drempels 

moeten voldoen aan een bepaalde maatvoering om voldoende bergingscapaciteit te hebben. 

Verder moet de grond tussen de ruggen ook voldoende doorlatend zijn. 

- Op basis van bovenstaande waarnemingen is het interessant om het effect van drempels tussen 

aardappelruggen verder te onderzoeken met het oog op een aanvulling van de Erosieverordening 

van Nederlands Limburg met de maatregel “Drempels bij ruggenteelt in combinatie met ploegen” 

als alternatief voor NKG. Hierbij is het verder ook relevant de oriëntatie van de ruggen ten 

opzichte van de helling in beschouwing te nemen. Merk op dat deze maatregel zich niet hoeft te 

beperken tot die situaties waarin geploegd wordt maar dat de toepassing van drempels ook zijn 

erosiereducerend nut bewijst in combinatie met NKG. 

- Bij ondiep ploegen (tot 12 cm) moet deze maatregel gecombineerd worden met ondergronders 

op de ploeg om een voldoende afvoer van water naar de ondergrond mogelijk te maken. 

- De mogelijkheden van systemen gebaseerd op het principe van mow-plow, waarbij de 

groenbedekker vóór het (wintervoor)ploegen gemaaid en nadien teruggebracht wordt bovenop de 

ploegvoren, is onvoldoende gestaafd door onderzoek om als praktijkrijp beschouwd te worden. 

- Het aanbrengen van een strodek is wel effectief tegen erosie, maar is praktisch moeilijk 

inpasbaar in de bedrijfsvoering. Daarnaast is het een zeer kostbare maatregel voor een groot 

praktijkperceel. Voor beperkte oppervlakten binnen een perceel kan het wel een aanvullende 

erosiebestrijding opleveren. 

 

E.4.3. Impact van de keuze voor NKG op andere beleidsthema’s 
Een belangrijke doelstelling binnen BodemBreed was na te gaan welke impact het stimuleren van 

NKG (in het kader van erosiebeleid) kan hebben op andere aspecten van bodemkwaliteit en –

bedreigingen. In de zoektocht naar een optimale bodembewerking die zo min mogelijk leidt tot 

bodemaantasting in de brede zin van het woord, blijkt effectief dat de discussie zich regelmatig 

verengt tot de vraagstelling ‘ploegen of niet ploegen’. De beleidsaanbevelingen hierrond kunnen 

gegroepeerd worden rond drie grote aandachtspunten: (1) ‘NKG’ als verzamelnaam is een complex 

gegeven, (2) de effecten van een niet-kerende vorm van bodembewerking zijn niet steeds even goed 

gekend, even eenduidig of even positief, en (3) daarmee samenhangend zijn er steeds bepaalde 

situaties waarin ploegen gewenst of op z’n minst een relatief diepe bewerking onvermijdelijk is. 
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Niet-kerende bodembewerking: een verzamelnaam voor zeer diverse 

bewerkingssystemen 
Dat NKG gebruikt wordt als verzamelnaam voor een ruime set aan bewerkingen en werktuigen die erg 

uiteenlopende (en niet steeds betere) effecten kunnen hebben en in sterk uiteenlopende combinaties 

ingezet kunnen worden, is meer dan eens herhaald. Belangrijk is dat die complexiteit en diversiteit 

ook erkend worden binnen het beleid. Twee concrete voorbeelden: 

- In de Erosieverordening in Nederlands Limburg is NKG leidend. De vraag stelt zich of in dat 

kader vanaf 2013 in sterkere mate rekening gehouden kan worden met de vooropgestelde 

diversiteit van NKG. Op dit moment wordt die nuance weliswaar in de voorlichting reeds 

meegenomen, maar nog niet in het beleid. 

- Aangezien de resultaten van bodembewerkingsmaatregelen niet steeds gelijk zijn, wegens het 

groot aantal beïnvloedende factoren, kan de vraag gesteld worden of het nuttiger kan zijn om in 

bepaalde gevallen over te schakelen van een maatregelenaanpak (men wordt gestimuleerd tot 

het nemen van bepaalde maatregelen) naar een resultatenaanpak (men wordt gestimuleerd om 

een welbepaald eindresultaat te bereiken) of een combinatie van beide (via bv. een getrapt 

vergoedingensysteem), waarbij iets meer vrijheid gegeven wordt hoe die resultaten te bereiken. 

 

Ruimere impact van NKG op bodemkwaliteit en –bedreigingen 
Zoals voorgesteld in voorgaande paragraaf E.2.2., zijn vele effecten van een niet-kerende vorm van 

bodembewerking weinig eenduidig, en vaak sterk situatiegebonden. Het is belangrijk zich daar ook op 

beleidsniveau van bewust te zijn alvorens deze systemen, gebaseerd op de positieve ervaringen in 

het kader van erosiebestrijding, te stimuleren. Zonder opnieuw in te gaan op de details (daarvoor 

verwijzen we met name naar E.2.2.), zijn dit enkele van de voornaamste aandachtspunten: 

- Er wordt verwacht dat NKG na verloop van tijd leidt tot een herverdeling van koolstof in de 

bouwvoor (0-30 cm) van de bodem maar niet noodzakelijk tot een totale toename. Tot op heden is 

hier binnen het projectgebied echter onvoldoende bewijs voor. Het is belangrijk zich ervan bewust 

te zijn dat bodembewerking wellicht pas een betekenisvolle impact kan hebben op de 

mechanismen van organische (kool)stof in de bodem op langere termijn. 

- De interacties tussen bodembewerking en verdichting zijn complex. Zowel de literatuur als de 

BodemBreed-resultaten geven duidelijk aan dat de verdichting toeneemt met de diepte wanneer 

de bewerkingsdiepte afneemt. NKG-behandelingen waarbij even diep of dieper gewerkt wordt als 

ploegen en de bodem gelijkmatig losgemaakt wordt, hebben voor de beworteling een zelfde 

positieve werking als ploegen. De impact van een niet-kerende bodembewerking op de 

draagkracht van de bodem is onvoldoende gekend.  

- Uit voorgaand onderzoek blijkt dat in de eerste jaren van toepassing de ziektedruk (o.a. door de 

aanwezigheid van oogstresten) gemiddeld genomen zal toenemen onder NKG. Theoretisch wordt 

daarna een omslagpunt verwacht waarna de ziektedruk zou afnemen door toenemende 

biologische controle. Deze verwachtingen zijn echter onvoldoende onderbouwd met concreet 

cijfermateriaal. 

- Indien NKG bij aardappelen wordt toegepast om bodemverlies door watererosie te vermijden, 

moet er wel rekening mee gehouden worden dat dit anderzijds kan leiden tot grotere 

hoeveelheden grondtarra en dus bodemexport van het veld bij de oogst van aardappelen. 

- De mogelijkheden om verschillen in brandstofverbruik tussen types bodembewerking op een 

gegronde manier te meten zijn pas recent ontwikkeld, waardoor de resultaten tot op vandaag 

schaars zijn. Indien echter niet ploegen zou resulteren in meer passages, neemt het 

brandstofverbruik toe evenals het risico op verdichting en verslemping. 

 

En de boer hij ploegde voort? 
Er zijn bepaalde situaties waarin ploegen de voorkeur krijgt of op z’n minst een relatief diepere 

bewerking onvermijdelijk is. We verwijzen daarbij naar de praktische knelpunten opgelijst onder E.2.2. 

De toepassing van NKG kan ook een psychologisch obstakel vormen omdat (1) ploegen, al dan niet 
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wegens meer ervaring, meer zekerheid biedt en (2) ploegen tegemoet komt aan het nog vaak 

geldende ideaalbeeld van een perfect egaal veld zonder onkruid en zonder gewasresten. 

 

Andere suggesties rond een goede praktijk van bodembewerking 
- Het beleid speelt een belangrijke rol in het stimuleren van een ‘goede bodembewerkingspraktijk’. 

Hiervoor wordt verwezen naar de richtlijnen geformuleerd onder paragraaf E.3.1.Het vermijden 

van erosie en bodemverdichting staat hierbij vaak centraal. 

- Omdat een goede evaluatie van de uitgangssituatie een belangrijk basisprincipe blijkt te zijn, kan 

het beleid een voortrekkersrol spelen bij het stimuleren van onderzoek naar en het opstellen van 

geschikte en voldoende gedetailleerde perceelskaarten. 

- Omdat de landbouwer vaak zelf nog relatief weinig controle heeft over het tijdstip en de manier 

waarop zijn gewassen geoogst worden, is het belangrijk bij de sensibilisatie rond 

bodemdegradatie en duurzaam bodembeheer ook machinefabriekanten, loonwerkers en 

afnemers (denk aan de groentebedrijven of suikerfabrieken), etc. te betrekken. 

- Het kan nuttig zijn om (op Europees niveau) afspraken te maken over maximale as- en wiellasten. 

Dit kan neerkomen op het doortrekken van een aantal aspecten uit de verkeerswet op het 

landbouwperceel, daar waar lasten die nu niet op de weg mogen wel nog het perceel op kunnen 

(Muijtjens, pers. comm.). 

- Omdat de potentieel negatieve impact van een bodembewerking vaak afhankelijk is van de 

omstandigheden (bv. bodemvochttoestand) is het anderzijds geen evidentie om een algemeen 

geldende goede praktijk voorop te stellen. Een mogelijke suggestie om hiermee om te gaan, is om 

variabele richtlijnen uit te werken (denk aan aangepaste rijsnelheid, gewichten, bandenspanning, 

etc.) aangepast aan de actuele perceelstoestand. 

 

Globaal kunnen we stellen dat dit project aantoont dat bodembewerking geen vanzelfsprekende 

routine maar een weloverwogen en lokaal aangepaste maatregel dient te zijn, geïntegreerd in een 

ruimere systeembenadering van bodembeheer (inclusief bemesting, teeltrotatie en 

gewasbescherming) en gebaseerd op kennis en nauwgezette evaluatie van de perceelstoestand. 

De werkelijke potenties van niet-kerende vormen van bodembewerking zullen verder pas naar waarde 

geschat kunnen worden indien men afstapt van het verzamelbegrip waaronder tal van 

bewerkingstypes en werktuigen ondergebracht worden. De noodzaak blijft bestaan om een aantal 

aspecten van NKG verder te onderbouwen door toekomstig onderzoek, waarna voor de meest 

belovende technieken best een testfase door landbouwers voorzien wordt. Zolang dienen de 

sensibilisatie en stimulerende maatregelen rond deze systemen in de landbouwpraktijk met de 

nodige omzichtigheid en nuancering te gebeuren. Dat betekent onder meer dat ook duidelijk op 

verschillen tussen werktuigen, machinecombinatie, etc. gewezen dient te worden. 

 

E.4.4. Een integrale aanpak vraagt een integraal beleid 
In het huidige Europese, Vlaamse en Nederlandse beleid worden de verschillende bodemaspecten 

nog te vaak afzonderlijk belicht. Duurzaam bodembeheer vraagt echter een integrale aanpak en dus 

ook samenhangend beleid. 

Op heden zijn nog een aantal tegenstrijdigheden vast te stellen, waarbij een maatregel met een 

positief effect op problematiek ‘x’ potentieel tot negatieve gevolgen kan leiden voor problematiek ‘y’. 

Enkele cases: 

- Een intussen klassiek voorbeeld is de nood aan afstemming van regelgeving met het oog op een 

duurzaam organisch stofbeheer. Daarbij bestaan op heden een aantal tegenstrijdigheden 

tussen enerzijds het streven naar een behoud en verhoging van het OS-gehalte (denk aan de 

randvoorwaarden in het kader van het GLB) en de beperkingen qua nutriëntenaanvoer met het 

oog op een goede waterkwaliteit anderzijds (denk aan de Mestwetgeving en Mineralenwet in 

respectievelijk Vlaanderen en Nederland als vertaling van de Nitraat- en Grondwaterrichtlijn). Het 

regelmatig aanbrengen van stabiele organische stof onder de vorm van bv. bemesting met 

stalmest of compost wordt in die context soms beperkt, hoewel hier in de huidige regelgeving 
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steeds meer aandacht aan besteed wordt. Ook de uitrijregelingen van dierlijke mest kunnen de 

aanvoer van organisch materiaal en in sommige gevallen mogelijk ook de ontwikkeling van 

groenbedekkers beperken. Naast aandacht voor kwantiteit van organisch materiaal vormt ook 

kwaliteit en een zo efficiënt mogelijke benutting hier een belangrijk punt. Niet alleen is de 

biomassaontwikkeling van groenbedekkers vaak ondermaats, ook de vertering van vers organisch 

materiaal verloopt op vandaag dikwijls niet optimaal, onder meer omdat dit materiaal niet op de 

juiste diepte (dicht genoeg bij het oppervlak) of voldoende fijn wordt ingewerkt. Verder kan 

overwogen worden of een verruiming van de bemestingsstrategie, zoals dat ook in de biologische 

landbouw een basisprincipe is, soelaas kan brengen: denk aan de inbouw van granen, korrelmaïs 

of luzerne in de teeltrotatie, de inzet van bv. grasklaver en vlinderbloemigen, maar ook het gebruik 

van maaimeststoffen en optimaal benutten van de voedende waarde van de bodem. Het beleid 

kan dit stimuleren. 

- Voor de toepassing en keuze van groenbedekkers wordt gesuggereerd voldoende flexibiliteit 

in te bouwen en de opening te laten om bij uitzonderlijke weersomstandigheden bijzondere 

maatregelen te treffen. In het kader van de mestwetgeving bestaan een aantal verplichtingen rond 

de inzaai van groenbedekkers bij de teelt van maïs. In Nederland geldt deze verplichting op zand- 

en lössgronden, en mag de groenbedekker niet voor 1 februari ondergewerkt worden. In 

Vlaanderen is het voorafgaan van één snede gemaaid/geoogst en afgevoerd gras/snijrogge een 

voorwaarde om derogatie aan te vragen. Echter, wanneer de inzaai van de groenbedekker in 

slechte omstandigheden moeten gebeuren, blijkt uit de geringe biomassaproductie dat het 

mogelijk positieve effect teniet gedaan kan worden door het structuurbederf. In dergelijke gevallen 

kan vaak beter gekozen worden voor een (na oogst met zware machines diepe) bewerking van de 

bodem, waarbij een grove structuur aan het oppervlak wordt achtergelaten om verslemping te 

vermijden. [zie C.6.5 en D.3] 

- Regelmatig leidt de keuze voor NKG tot een grotere inzet van gewasbeschermingsmiddelen. 

Denk bv. aan de toenemende onkruiddruk en opslag van grassen of een andere voorteelt. Mits 

een optimale aanpassing van de spuitschema’s en andere teelttechnische maatregelen hoeft dit 

echter niet noodzakelijk steeds het geval te zijn. 

- Anderzijds: wanneer het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt teruggedrongen door 

mechanische onkruidbestrijding, kan dit op hellingen de bodem extra kwetsbaar maken voor 

bodemerosie. 

 

Het is van wezenlijk belang om verder in te zetten op een beleid gericht op duurzaam bodembeheer. 

Dit vraagt een integrale aanpak. Initiatieven om knelpunten op te lossen en tegenstrijdigheden weg te 

werken door afstemming van beleid, vinden gaandeweg steeds meer plaats. Dit gebeurt onder meer 

via overleg op politiek niveau tussen verschillende bevoegdheden (bodem, milieu, landbouw, etc.) en 

via overleg tussen verschillende administraties, zowel binnen eenzelfde beleidsdomein over 

verschillende thema’s heen, als tussen verschillende beleidsdomeinen. 

In het ideale scenario worden bodem, water en lucht als één continuüm beschouwd en wordt daarrond 

ook een geïntegreerd en administratief voldoende eenvoudig beleid opgehangen. 

Belangrijk is daarbij ook multidisciplinair en langetermijn onderzoek te stimuleren, uitgaande van 

een systeembenadering. Ook het actief betrekken en inwinnen van advies van landbouwers is 

cruciaal; dit in een vroeg genoeg stadium van onderzoek en voorafgaand aan beleidsbeslissingen. 
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Contactpersoon: Gert Van de Ven 

Contactgegevens: 

gert.vandeven@hooibeek.provant.be, 

Hooibeeksedijk 1, 2440 Geel 

 

 

Opdrachtnemers 
Organisatie: Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) 

Contactpersoon: Bert Reubens 

Contactgegevens: 

bert.reubens@ilvo.vlaanderen.be 

Burg. Van Gansberghelaan 109, 9820 Merelbeke 

 

Organisatie: Nutriënten management instituut (NMI) 

Contactpersoon: Marjoleine Hanegraaf 

Contactgegevens: 

m.c.hanegraaf@nmi-agro.nl,  

Binnenhaven 5, 6709 PD, Wageningen 

 

Organisatie: DLV Plant 

Contactpersoon: Sjef Crijns 

Contactgegevens: 

j.crijns@dlvplant.nl, 

Expeditiestraat 16a, 5961 PX Horst 

 

Organisatie: Louis Bolk Instituut (LBI) 

Contactpersoon: Marleen Zanen, Paul Belder 

Contactgegevens: 

M.Zanen@Louisbolk.nl, P.Belder@Louisbolk.nl 

Hoofdstraat 24, 3972 LA Driebergen 

 

Organisatie: Hogeschool Gent 

Contactpersoon: Betty Heremans 

Contactgegevens: 

Betty.heremans@hogent.be, 

Diepestraat 1, 9820 Merelbeke 

 

  



 Bijlage 2: Contactlijst BodemBreed 

 

Organisatie: Bodemkundige dienst van België vzw 

Contactpersoon: Jan Bries en Pieter Janssens 

Contactgegevens: 

pjanssens@bdb.be, 

Hamelendreef 85, 3300 Tienen 

 

Organisatie: Plant Research International (PRI) 

Contactpersoon: Bert Vermeulen 

Contactgegevens: 

bert.vermeulen@wur.nl  

Droevendaalsesteeg 1, 6708 PB  Wageningen 

 

Organisatie: Katholieke Universiteit Leuven (Bodem en Waterbeheer EES, FBIW, KU Leuven) 

Contactpersoon: Lieven Van Holm, Roel Merckx 

Contactgegevens: 

lieven.vanholm@ees.kuleuven.be  

Kasteelpark Arenberg 20, 3001 Leuven 

 



 

 

Bijlage 3. Sjabloon voor standaardbeschrijving bodembewerking 

Doelstelling 
Uniforme beschrijving van bodembewerking - voor een correcte interpretatie van het eindresultaat. 

 

Kenmerken steeds weer te geven: 
• Doel: bv. zaaibedbereiding, opheffen diepe verdichting, mestinjectie, etc. 

• Tijdstip 

• Merk en type werktuig 

• Diepte: aangeven in cm – steeds meten in vaste grond. 

• Effect op de bodem / menging: Keuze tussen keren (dwz < 5% gewasresten boven)– mengen 

(o.a. gebogen tanden) – breken (beperkt mengend) 

• Aandrijving: niet aangedreven of aangedreven 

• Behoud organisch materiaal: aan te geven voor het achterlaten van stro en inwerken 

groenbedekkers. Aan te geven in ton voor stro, en mate van ontwikkeling voor groenbedekkers. 

• Omstandigheden bewerking: bv. vochttoestand bodem 

• Andere opmerkingen: bv. lage drukbanden? Andere? 

 

Andere kenmerken: naargelang type werktuig weer te geven 
De beschrijving van een aantal andere kenmerken zal al dan niet relevant zijn, naargelang het type 

machine dat beschreven wordt. (zaaimachine, cultivator, schijveneg, etc.). Indien niet relevant, wordt 

dit in de tabel gewoon aangeduid als “NVT”, of kunnen de rijen van de desbetreffende kenmerken uit 

de tabel geschrapt worden. 

Het gaat om de volgende kenmerken: 

• Aantal balken 

• Aantal en type beitels: recht of schuin, smal of breed, vleugelschaar, zwaluwpoot, etc. 

• Aantal & diameter schijven  

• Aantal rotors 

• Type en diameter rol 

 

Voorbeeld Beschrijving bewerking x 
De blauwe tekst is louter exemplarisch. 

Kenmerk Beschrijving 

Doel Zaaibedbereiding 

Tijdstip 14 april 2011 

Merk en type werktuig Kuhn rotorkopeg HR 304 

Werkdiepte 10 cm 

Effect op bodem Mengende en verkruimelende werking 

Aandrijving Aangedreven 

Aantal balken 1 

Aantal beitels NVT 

Type beitels NVT 

Aantal schijven NVT 

Diameter schijven NVT 

Aantal rotors 4 

Type rol + diameter NVT 

Behoud organisch materiaal Resten van zwak ontwikkelde groenbedekker (Gele mosterd – max 10cm hoog) 

Omstandigheden bewerking Door de relatief natte toestand van de bodem verliep het verkruimelen niet erg 

vlot, en zijn er wat grove kluiten blijven liggen. 

Andere opmerkingen Trekker voorzien van lage druk banden op 0.4 bar 



 

 

Bijlage 4. Bewerkingsmatrix 

In deze bewerkingsmatrix werden voor de veldproeven opgevolgd binnen BodemBreed (zie overzicht 

in de inleiding van dit rapport) per perceel en per behandeling binnen die percelen zo veel mogelijk 

relevante parameters waarin een bewerking kan verschillen gescoord en individueel opgelijst in 

afzonderlijke kolommen. Dit voor elke individuele (combinatie van) bewerking(en). 

 

Omdat naargelang het gebruik (rijsnelheid, gebruikte hulpstukken, afstelling beitels, etc.) de effecten 

van een bepaald type werktuig tot sterk verschillende resultaten kunnen leiden, is deze karakterisatie 

niet louter gebaseerd op werktuigen maar evenzeer op de impact van een bepaald type bewerking op 

de bodem. Naast weergave van bv. gebruikte machines, tijdstip en diepte, worden daarom ondermeer 

ook mengingsgraad, verkruimeling en versmering beschreven. Op die manier ontstaat een soort 

chronologisch overzicht dat voor het ganse teeltjaar in kaart brengt welke de bewerkingen in het 

najaar, de winter en/of het voorjaar waren, hoe en met welke werktuigen die uitgevoerd werden, en tot 

welk resultaat (in de bodem) dit leidde. Daarnaast is in deze matrix informatie terug te vinden 

betreffende omstandigheden, teeltrotatie en bewerkingsvoorgeschiedenis. 

 

Dit logboek kan nog verfijnd en vervolledigd worden met een aantal parameters die tot op heden niet 

of onvoldoende gekarakteriseerd werden. 

 

Deze digitale bijlage en het overzichtsdocument proefpercelen (Reubens et al. 2012) kunnen als 

complementair beschouwd worden, bieden mogelijkheden voor ruimere gegevensinterpretatie en 

garanderen beschikbaarheid van informatie betreffende de behandelingen op de percelen voor 

toekomstige (onderzoeks)initiatieven.  

 

Deze bijlage bestaat enkel in digitale vorm, en is te verkrijgen op aanvraag via: 

Bert Reubens (ILVO):     bert.reubens@ilvo.vlaanderen.be 

Jan Valckx (Provincie Belgisch Limburg): jvalckx@limburg.be 

 

 



De partners van het project BodemBreed Interreg zijn :

Provincie Vlaams Brabant (projectverantwoordelijke), Provincie Belgisch-Limburg, Provincie 
Nederlands-Limburg, Vlaamse Overheid (Albon), Waterschap Roer en Overmaas, Boerenbond, 
lltb, Arvalis, PIBO-Campus, PPO, Hooibeekhoeve.
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