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Leeswijzer 
Wat is agroforestry? Bij agroforestry of boslandbouw wordt de teelt van houtige gewassen (bomen of struiken) 
doelbewust gecombineerd met die van landbouwgewassen of vee. Op die manier worden vaak nieuwe 
producten en/of diensten gecreëerd, zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak. Mits doordachte aanpak, 
kan agroforestry de bedrijfsrendabiliteit verhogen, en helpen om natuurlijke hulpbronnen te behouden en te 
beschermen. 

In het rapport ‘Teelttechnische impact agroforestry’ lichtten we de interacties tussen boom en gewas reeds 
kort toe. We bespraken de positieve interacties, zoals effecten op bodemorganische stof en 
nutriëntenbeschikbaarheid, maar gaven ook aan dat competitie voor licht, water en nutriënten mogelijk is, 
hoewel dit mits een doordachte aanpak sterk teruggedrongen kan worden. In het rapport ‘Effect van 
agroforestry of organische stof en nutriënten’ worden deze interacties verder toegelicht. Dit rapport gaat 
specifiek dieper in op de competitie voor water tussen boom en gewas, en de gevolgen hiervan voor de 
gewasproductie en uitspoeling van nutriënten. In het rapport ‘Biomassaproductie en kwaliteit van 
landbouwgewassen en bomen’ (Pardon et al., 2018) wordt wat dieper ingegaan op de impact van 
lichtbeschikbaarheid. 

Dit rapport werd geschreven in het kader van het VLAIO-project ‘Agroforestry in Vlaanderen’ (looptijd 
september 2014 - augustus 2019). Het wordt als een online module beschikbaar gesteld en systematisch 
geactualiseerd op basis van nieuwe kennis en ervaringen.  Voor meer gedetailleerde informatie rond bepaalde 
onderwerpen, verwijst dit rapport ook regelmatig naar specifieke fiches beschikbaar via het online kennisloket 
op de website www.agroforestryvlaanderen.be. 
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1 INLEIDING 

Een belangrijke voorwaarde voor een performant agroforestrysysteem is dat de bomen hoofdzakelijk 
bodemwater en nutriënten aanspreken die anders niet door het landbouwgewas gebruikt zouden worden 
(Cannell et al., 1996). Veldonderzoek naar agroforestrysystemen is recent aan een opmars bezig, maar 
onderzoek waarbij de interactie tussen bomen en gewas op het vlak van wateropname kwantitatief becijferd 
wordt is op dit moment nog beperkt, zeker in gematigde klimaten. 

Bomen zullen via hun wortelsysteem een belangrijke impact uitoefenen op het bodemvochtgehalte. Zeker daar 
waar de waterbeschikbaarheid gedurende het groeiseizoen beperkt is, kunnen de bomen en het gewas met 
elkaar in competitie gaan voor water (Miller & Pallardy, 2001; Jose & Gillespie, 1998; Rao et al., 1997). Anderzijds 
kunnen de bomen ook juist zorgen voor een hogere waterbeschikbaarheid voor het gewas, doordat de 
boomwortels water uit diepere bodemlagen opnemen en nabij het oppervlakte terug vrijgeven (Burgess et al., 
1998; Ong et al., 1998; Lambers et al., 1998, Fernandez et al., 2008). Ook door hun schaduwworp en het creëren 
van een microklimaat met een hogere luchtvochtigheid kan de evapotranspiratie nabij de bomen dalen 
waardoor het bodemvochtgehalte hoger blijft. Ten slotte kan ook preferentiele afstroming van regenwater 
langs de boomstam er voor zorgen dat het bodemvochtgehalte nabij de bomen toeneemt (Pierret et al., 2007). 

2 ONDERZOEKSMETHODIEK 

2.1 ONDERZOEK NAAR VOCHTBERGEND VERMOGEN 

Door het gunstig effect van agroforestry op het koolstofgehalte (en hierdoor indirect op bulkdensiteit, 
Zacharias & Wessolek, 2007), en bodemstructuur (oa. Thevatsan et al., 2004) kan worden aangenomen dat 
agroforestry ook een impact zal hebben op het vochtbergend vermogen van de bodem (Cornelis et al., 2001), 
ook wel gedefinieerd als het totaal plantbeschikbaar water (total available water, TAW; zie Allen et al., 1998). 
Voorafgaand aan het detailonderzoek naar de competitie voor water en licht werd dit effect in 2015 en 2016 
onderzocht op een dataset van 6 percelen. De resultaten worden in sectie 3.1. 

2.2 DETAILONDERZOEK NAAR COMPETITIE VOOR WATER EN LICHT 

Om het effect van een volwassen agroforestry-systeem op de waterhuishouding voor Vlaanderen in kaart te 
brengen, werd binnen het project onderzoek uitgevoerd op een landbouwperceel met een aanpalende rij 
volwassen populieren. De bomenrij was bij benadering noord-zuid geörienteerd, hetgeen optimaal is om de 
schaduwworp op het veld zo beperkt mogelijk te houden. Om het effect van de schaduwworp te onderscheiden 
van de vochtopname door de boomwortels, werd langsheen een deel van de bomenrij een plastieken barrière 
van 1.20 meter diep aangebracht tussen de boomwortels en het veld. Op deze manier kon de competitie voor 
licht onderscheiden worden van de competitie voor water. Dit proefopzet is analoog aan hetgeen van Jose et 
al. (2000). Het proefveld was gelegen in Ieper en betreft een matig vochtige zandleem (bodemtype Lca) met 
een aanpalende bomenrij van 8 populieren (Populus x canadensis, plantjaar 1969, Figuur 1). 

Volgende onderzoeksvragen werden bekeken: 
• Hoe varieert bodemvocht (zowel ruimtelijk als temporeel) in het veld door de aanwezigheid van 

bomen? 
• Welk effect heeft de competitie voor water en licht op het gewas? 
• Welk effect heeft de competitie voor water en licht op het residuele minerale N-gehalte? 

 
Figuur 1: Locatie van het proefperceel in Ieper. De groene balk op de orthofoto rechts geeft de locatie van de bomenrij aan. 
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Op 24 maart 2016 werd langsheen de helft van de bomenrij (4 van de 8 bomen) een 25 meter lange sleuf 
gegraven tot op een diepte van 120 cm-mv. De aanwezige boomwortels werden doorgesneden en een 
polyethylene foliewand werd aangebracht als barrière tussen de boomwortels en het perceel (Figuur 2). 

 

Figuur 2: Aanleg van de barrière tussen de boomwortels en het perceel. 

Op deze manier werden 3 behandelingen aangelegd (schematisch weergegeven in Figuur 3): 

• ‘Foliewand’: zone langs de bomen waar een foliewand tot 120 cm-mv het wortelsysteem van de bomen 
en het gewas scheidt, en waar bijgevolg hoofdzakelijk competitie voor licht tussen boom en gewas 
kan plaatsvinden. 

• ‘Bomenrij’: zone langs de bomenrij waar er geen scheiding tussen de boomwortels en het perceel is, 
zodat er zowel competitie voor water en licht kan plaatsvinden. 

• ‘Referentie’: zone van het perceel waar geen bomenrij staat. 

Voor elke behandeling werden 3 transecten aangelegd (herhalingen), waarlangs op 5 afstanden proefplots van 
1.5 x 5 meter aangelegd werden. De verschillende metingen en hun locatie op het perceel zijn weergegeven in 
Figuur 3, de meetmethodes zelf worden verder toegelicht in sectie 2.3. 

 

Figuur 3: Proefplan van het perceel in Ieper in 2016 en 2018. 

Er werden metingen uitgevoerd in de groeiseizoenen van 2016 en 2018. Alle bodembewerkingen en 
gewasbehandelingen werden uitgevoerd door de proefveldhouder, volgens de gangbare landbouwpraktijk. In 
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2016 werd op het perceel korrelmaïs geteeld, met plantdatum 9 mei en proefoogstdatum 10 oktober. In 2018 
werd bloemkool geplant op 3 juli, na een voorteelt van gras. Proefoogst van de bloemkolen was op 31 oktober 
2018. 

2.3 METINGEN 

Om de vochtdynamiek op het perceel en de invloed van de bomen hierop in beeld te brengen, werd volgende 
aanpak gevolgd: 

• Opvolging van het bodemvochtgehalte en de vochtspanning (matrixpotentiaal) in het veld aan de 
hand van gravimetrische bepalingen van het vochtgehalte en sensormetingen. Sensormetingen 
werden uitgevoerd met Watermark sensoren (Irrometer Co., VS), deze sensoren bepalen de 
vochtspanning in de bodem met een tijdsresolutie van 10 minuten. 

• Opstellen van een bodemwaterbalans voor de verschillende behandelingen, en voor verschillende 
afstanden van de bomenrij/rand van het perceel: deze balans wordt berekend met het AquaCrop model 
(versie 6.0). Terreinmetingen van de vochtretentiecurve en de gewasontwikkeling worden als input 
voor het model gebruikt, en het gesimuleerde bodemvochtgehalte wordt vervolgens vergeleken met 
veldmetingen van het gravimetrische vochtgehalte. Om het effect van de bomenrij (schaduwwerping, 
en algemeen creëren van een microklimaat) op de referentie evapotranspiratie (ET0) te meten, werd 
een weerstation op 5 meter van de perceelsrand opgesteld in de schaduw van de bomenrij. Deze 
weersgegevens werden vergeleken met deze van weerstations op 4.3, 6.7 en 8.8 km van het proefveld. 

• Aansluitend hierbij werden in 2016 en 2018 metingen uitgevoerd met de elektrische resistiviteit 
tomografie apparatuur in samenwerking met de Université de Liège (Gembloux Agro-Bio Tech). Deze 
metingen geven een inschatting van het bodemvochtgehalte op basis van de elektrische weerstand 
van de bodem, en stellen in staat om voor transecten loodrecht op de perceelsrand een 2D beeld te 
krijgen van het bodemvochtgehalte tot op een diepte van meer dan 1 meter. De geschiktheid van deze 
meettechniek om de competitie tussen bomen en gewas te evalueren in een agroforestry-systeem 
werd aangetoond op basis van de metingen van het groeiseizoen van 2016 (Coussement et al., 2018). 

Om de gevolgen van de competitie op het gewas in kaart te brengen, werd de gewasgroei opgevolgd gedurende 
het groeiseizoen, en werd op het einde van het seizoen een proefoogst uitgevoerd. Tijdens het groeiseizoen van 
2016, en bij de oogst in 2018, werd ook het minerale N-gehalte in de bodemlaag 0-90 cm opgevolgd. 
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3 RESULTATEN EN DISCUSSIE 

3.1 VOCHTBERGEND VERMOGEN 

Naast het detailonderzoek in Ieper werden op de 5 andere proefpercelen uit de dataset die onderzocht en 
toegelicht werd in het rapport ‘Effect van agroforestry of organische stof en nutriënten’ ook een bepaling van 
het vochtbergend vermogen van de bodem uitgevoerd. Dit gebeurde aan de hand van de vochtretentiecurve, 
waarbij op onverstoorde bodemstalen van 100 cm³ het volumetrisch vochtgehalte bij oplopende onderdrukken 
van 0, -100, -501, -1992, en -15849 hPa (overeenkomend met pF 0, pF 2, pF 2.7, pF 3.3 en pF 4.2) bepaald wordt. 

Het vochtbergend vermogen werd uitgedrukt als enerzijds totaal plantbeschikbaar water (TAW, total available 
water) en anderzijds gemakkelijk plantbeschikbaar water (RAW, readily available water). TAW is de totale 
hoeveelheid water in een bodemlaag die beschikbaar is voor de plant, gedefinieerd als de hoeveelheid water 
tussen veldcapaciteit (pF 2) en het permanent verwelkingspunt (pF 4.2). RAW is de hoeveelheid water die de 
plant kan opnemen zonder droogtestress te ondergaan, gedefinieerd als de hoeveelheid water tussen 
veldcapaciteit en het begin van de droogtestress (Allen et al., 1998). Gezien de vochtspanning waarbij 
droogtestress start gewasafhankelijk is werd hier algemeen een waarde van pF 2.7 gebruikt. 

Resultaten voor TAW en RAW worden weergegeven in Tabel 1 en Tabel 2. Op 2 meter van de perceelsrand 
werden voor 4 van de 6 percelen significante verschillen in TAW tussen de bomenrij en referentie waargenomen, 
met in 3 van de 4 gevallen een toegenomen TAW bij de bomenrij. Op 30 meter van de perceelsrand waren er 
echter voor 5 van de 6 percelen ook significante verschillen, hoewel op basis van metingen van oa. het 
koolstofgehalte (Pardon et al., 2017) wordt verwacht dat het effect van de bomen op deze afstand 
verwaarloosbaar zal zijn. De RAW verschilt op 2 meter van de perceelsrand voor 3 van de 6 percelen significant 
tussen bomenrij en referentie, met in 2 gevallen een afname van het plantbeschikbaar water bij de bomenrij. 
Op 30 meter zijn de verschillen in RAW voor 5 van de 6 percelen niet significant. 

Tabel 1: Totaal beschikbaar water (Total Available Water, TAW) uitgedrukt in mm water in de laag 0-30 cm, voor de 
behandelingen ‘bomen’ en ‘referentie’, op 2 en 30 meter van de bomenrij of perceelsrand. Vetgedrukte waarden wijzen op 
significante verschillen tussen de behandelingen (Tukey HSD test, n=6), waarbij * = p-waarde < 0.05, ** = p-waarde < 0.01, *** 
= p-waarde <  0.001. ∆ TAW is het verschil in TAW tussen de bomen- en referentiebehandeling.. 

 2 meter  30 meter 

Perceel 
Bomen 
[mm] 

Referentie 
[mm] 

 ∆ TAW 
[mm] 

 Bomen 
[mm] 

Referentie 
[mm] 

 ∆ TAW 
[mm] 

Ieper 1 76.7 75.8  1.0  75.7 71.0 * 4.7 
Ieper 2 75.8 80.9  -5.1  81.3 71.1 *** 10.2 
Sint-Pieters-Leeuw 106.1 101.4 * 4.6  109.2 105.3  4.0 
Steenhuize 52.6 70.9 *** -18.3  55.3 74.8 *** -19.5 
Tongeren 92.6 76.3 * 16.3  79.9 76.0  4.0 
Landen 103.9 62.1 *** 41.8  96.3 76.5 *** 19.7 
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Tabel 2: Gemakkelijk beschikbaar water (Readily Available Water, RAW) uitgedrukt in mm water in de laag 0-30 cm, voor de 
behandelingen ‘bomen’ en ‘referentie’, op 2 en 30 meter van de bomenrij of perceelsrand. Vetgedrukte waarden wijzen op 
significante verschillen tussen de behandelingen (Tukey HSD test, n=6), waarbij * = p-waarde < 0.05, ** = p-waarde < 0.01, *** 
= p-waarde <  0.001. ∆ RAW is het verschil in RAW tussen de bomen- en referentiebehandeling. 

 2 meter  30 meter 

Perceel 
Bomen 
[mm] 

Referentie 
[mm] 

 ∆ RAW 
[mm] 

 Bomen 
[mm] 

Referentie 
[mm] 

 ∆ RAW 
[mm] 

Ieper 1 33.7 31.4  2.3  30.4 28.7  1.7 
Ieper 2 30.0 27.9  2.1  20.1 22.5  -2.4 
Sint-Pieters-Leeuw 39.7 44.9 * -5.2  48.9 51.9  -3.0 
Steenhuize 12.7 23.9 *** -11.2  12.0 20.4 ** -8.5 
Tongeren 42.3 39.0  3.4  34.2 39.7  -5.5 
Landen 45.4 14.8 *** 30.6  27.2 28.6  -1.4 

Gezien op deze percelen een duidelijke toename van het koolstofgehalte waargenomen werd nabij de bomenrij 
(Pardon et al., 2017), werd ook nagegaan of dit zich vertaalt in een toename van het vochtgehalte bij 
verwelkingspunt (PWP, permanent wilting point). Dit laatste betreft namelijk het bodemvocht dat zich in de 
zeer fijne poriën ophoudt, en het aandeel van dergelijke fijne poriën is positief gecorreleerd met het 
koolstofgehalte. De resultaten in Tabel 3 tonen voor de bomenrij echter geen eenduidige toename in 
vochtgehalte bij PWP op 2 meter van de perceelsrand: voor 3 percelen werd een significante toename 
waargenomen, voor 2 percelen een significante afname. Een lineaire regressie vindt ook geen correlatie tussen 
het organisch koolstofgehalte en het vochtgehalte bij verwelkingspunt aangetroffen in de laag 0-30 cm (R² = 
0.0492). 

Tabel 3: Millimeter water in de laag 0-30 cm bij permanent verwelkingspunt (Permanent Wilting Point, PWP), voor de 
behandelingen ‘bomen’ en ‘referentie’, op 2 en 30 meter van de bomenrij of perceelsrand. Vetgedrukte waarden wijzen op 
significante verschillen tussen de behandelingen (Tukey HSD test, n=6), waarbij * = p-waarde < 0.05, ** = p-waarde < 0.01, *** 
= p-waarde <  0.001. ∆ PWP is het verschil in PWP tussen de bomen- en referentiebehandeling. 

 2 meter  30 meter 

Perceel 
Bomen 
[mm] 

Referentie 
[mm] 

 ∆ PWP 
[mm] 

 Bomen 
[mm] 

Referentie 
[mm] 

 ∆ PWP 
[mm] 

Ieper 1 27.8 22.4 ** 5.4  28.7 28.2 ns 0.6 
Ieper 2 19.9 18.1 * 1.8  20.2 20.3 ns -0.2 
Sint-Pieters-Leeuw 19.5 24.1 * -4.6  15.3 18.2 ns -2.9 
Steenhuize 62.4 39.5 *** 23.0  59.8 37.8 *** 22.0 
Tongeren 27.3 30.7  -3.4  31.6 32.3 ns -0.8 
Landen 25.7 46.7 *** -21.0  27.3 36.1 *** -8.8 

Deze resultaten wijzen uit dat voor deze dataset van percelen met een volwassen populierenrij, de 
aanwezigheid van de bomenrij en de bijhorende aangetoonde toename in organische koolstofgehalte niet 
aantoonbaar leiden tot een eenduidige toename van het totaal en gemakkelijk plantbeschikbaar water, of een 
toename van het vochtgehalte bij permanent verwelkingspunt. 
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3.2 VOCHTBESCHIKBAARHEID VOOR HET GEWAS 

In sectie 3.1 hierboven is het vochtbergend vermogen van de bodem toegelicht, ofwel het vermogen van een 
bodemlaag om water op te slaan dat kan opgenomen worden door het gewas. In deze sectie wordt verder 
ingegaan op het verloop van actuele vochtgehalte in de bodem gedurende het groeiseizoen van boom en gewas, 
en op de gevolgen van competitie tussen de wortelsystemen van beiden hierop. 

3.2.1 VOCHTSPANNING 

Om het verloop van het bodemvochtgehalte in de tijd op te volgen werden zowel bodemstalen genomen op 
discrete momenten in het groeiseizoen, als een meer continue monitoring ahv. Watermark sensoren (Irrometer 
Co., VS). Deze sensoren met de vochtspanning, wat een maat voor de sterkte waarmee het water in de 
bodemmatrix vastgehouden wordt (de matrixpotentiaal). Bij een vochtspanning van 0 kPa is de bodem 
verzadigd en kan het water vrij bewegen en opgenomen worden door plantwortels. Vanaf een vochtspanning 
van ongeveer -500 kPa (pF 2.7) zal het water in die mate vastgehouden worden in de bodemporiën dat veel 
gewassen moeite zullen beginnen ondervinden om het te onttrekken; dit is het begin van droogtestress. Vanaf 
een vochtspanning van ongeveer -15 000 kPa (pF 4.2) wordt het permanent verwelkingspunt bereikt, en kunnen 
de meeste plantwortels het bodemwater niet meer onttrekken. Sensoren werden geplaatst in 2 herhaling in de 
drie behandelingen (foliewand, bomenrij en referentie) op 3 afstanden van de perceelsrand (3.5, 9 en 29 meter) 
en op twee dieptes (15 en 45 cm). Op dagen dat er bodemstalen genomen werden vertoonde de sensormeting 
van de vochtspanning een duidelijke correlatie met het gemeten bodemvochtgehalte (R² = 0.8369), wat 
aangeeft dat de sensoren de bodemvochtdynamiek met een redelijke accuraatheid weergeven. 

Het verloop van de vochtspanning in 2016 toont aan dat het aanleggen van de foliewand een duidelijk effect 
heeft op de bodemwaterdynamiek nabij de bomenrij (Figuur 4). Dicht bij de bomenrij droogt de behandeling 
met foliewand duidelijk trager uit in juli dan de bomenrij-behandeling (waar de boomwortels wel nog het veld 
in kunnen). De neerslag van begin augustus wordt in de laag 0-30 cm op 3.5 en 9 meter van de bomenrij zelfs 
niet of amper meer geregistreerd door de sensoren, omdat de vochtspanning op deze locatie al enkele dagen 
onder de meetlimiet van -200 kPa lag. Zowel in de laag 0-30 als 30-60 cm droogt de bodem op 3.5 en 9 meter 
afstand trager uit in de zone waar de foliewand aangebracht is. Op 29 meter van de bomenrij is het verschil 
tussen de behandeling met en zonder foliewand verwaarloosbaar, wat aantoont dat vochtopname door de 
bomen hier geen betekenisvolle rol meer speelt. 
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Figuur 4: Vochtspanning gemeten door Watermark sensoren (kPa) gedurende het groeiseizoen van 2016. Horizontale 
stippellijnen tonen de vochtspanning bij pF 2 (veldcapaciteit), pF 2.7, en pF 3.0. 

Eenzelfde meetreeks kon in 2018 niet opgesteld worden, gezien de veldbewerkingen van de landbouwer het 
niet toelieten om de sensoren op het terrein te laten staan. 
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3.2.2 BODEMWATERBALANSEN 

In 2016 en 2018 werd gedurende het groeiseizoen bodemstalen genomen in de lagen 0-30 en 30-60 cm, waarop 
het volumetrische vochtgehalte bepaald werd. Resultaten in 2016 lagen in lijn met die van de Watermark 
sensoren, met een duidelijk sterkere uitdroging nabij de bomenrij in vergelijking met de zone met de foliewand 
(Figuur 5). Het afscheiden van de boomwortels van de maïswortels heeft hier duidelijk een weerslag gehad op 
het vochtgehalte van zowel de laag 0-30 cm als 30-60 cm diepte. Op 15/09/2016 kon zelfs geen staal genomen 
worden nabij de bomenrij omdat de bodem dermate uitgedroogd was, terwijl dit voor de behandelingen 
foliewand en referentie wel nog mogelijk was. Ook op 9 meter van de perceelsrand is het vochtgehalte nabij de 
bomenrij gevoelig lager dan bij de foliewand. Op 29 meter worden geen betekenisvolle verschillen tussen de 
behandelingen meer waargenomen, wat in lijn is met de resultaten van de Watermark sensoren. 

 

Figuur 5: Volumetrisch vochtgehalte voor 2016, elke meting gemiddelde van twee herhalingen, meting 15/09/2016 was te droog 
bij bomenrij om staal te kunnen nemen. SAT, FC en PWP wijzen op het gemiddelde vochtgehalte bij verzadiging, veldcapaciteit 
en permanent verwelkingspunt voor de bodemlaag en afstand van de perceelsrand (n=6). 

De resultaten van het groeiseizoen van bloemkool in 2018 (27 juni tot november 2018) tonen een identieke trend 
met deze van 2016: een sterke uitdroging op 3.5 en 9 meter van de bomenrij indien geen foliewand aanwezig 
was. Ook hier waren de verschillen op 29 meter afstand verwaarloosbaar. 
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Figuur 6: Volumetrisch vochtgehalte voor 2018, elke meting gemiddelde van twee herhalingen. SAT, FC en PWP wijzen op het 
gemiddelde vochtgehalte bij verzadiging, veldcapaciteit en permanent verwelkingspunt voor de bodemlaag en afstand van de 
perceelsrand (n=6). 

Om het verloop van het bodemvochtgehalte tussen de veldmetingen in te kunnen schatten, werd een 
modellering uitgevoerd in de FAO AquaCrop 6.0 software (Steduto et al., 2009). AquaCrop is een model dat op 
dagbasis de gewasrespons op waterbeschikbaarheid berekent. Gezien het model slechts de wateropname van 
één gewas kan berekenen, wordt verwacht dat de modellering voor de behandeling bomenrij een overschatting 
van het bodemvochtgehalte zal geven, gezien hier de opname van de boomwortels niet in rekening gebracht 
kan worden. Op basis van meetgegevens van het weerstation geplaatst op 5 meter van de perceelsrand in de 
schaduw van de bomenrij werd een ET0 reeks opgesteld, die gebruikt werd voor de modellering van de 
behandelingen bomenrij en foliewand op 3.5 en 9 meter afstand. Voor de referentie en de afstanden op 29 meter 
werd een ET0 reeks berekend met gegevens van een onbeschaduwd weerstation op 8.8 km van het proefveld. 
Invoergegevens voor de verschillende behandelingen en afstanden zijn samengevat in bijlage 2. Als initieel 
vochtgehalte werd het vochtgehalte bij de eerste meting van het seizoen genomen (22 maart in 2016, 3 juli in 
2018). Op basis van observaties van de gewasstand van de maïs werd de gewasbedekkingsgraad (Canopy Cover, 
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CC) gekalibreerd. Het gemodelleerde bodemvochtgehalte in de wortelzone van het gewas werd vervolgens 
gevalideerd met de veldmetingen. 

AquaCrop is reeds gemiddeld tot goed gekalibreerd voor maïs (Raes et al., 2018); de gewasparameters werden 
verder nog op enkele plaatsen aangepast voor de Vlaamse situatie op basis van het irrigatiesturingsmodel van 
de Bodemkundige Dienst van België. Aangepaste gewasparameters zijn samengevat in bijlage 3. Voor 
bloemkool zijn er in AquaCrop geen gewasparameters beschikbaar. Deze werden opgesteld op basis van 
gegevens uit Allen et al. (1998), Deproost et al. (2004), en het irrigatiesturingsmodel van de Bodemkundige 
Dienst van België. De gebruikte parameters zijn samengevat in bijlage 4. 

Voor het groeiseizoen van de korrelmaïs in 2016 is het gemodelleerde en geobserveerde vochtgehalte 
weergegeven in Figuur 7, en een overzicht van de regressie tussen simulatie en metingen in Tabel 4. De 
overeenkomst tussen model en observaties is goed voor de behandelingen foliewand en referentie, en voor de 
behandeling bomenrij op 29 meter van de perceelsrand. Bij de behandeling bomenrij op 3.5 en 9 meter afstand 
overschat de simulatie zoals verwacht het bodemvochtgehalte, gezien hier in realiteit ook opname door de 
boomwortels zal plaatsvinden. Op 3.5 meter is het gemeten bodemvochtgehalte in de laag 0-70 cm 38.2 mm 
lager dan de simulatie, en op 9 meter is dit nog 17.4 mm (Tabel 4). 

Tabel 4: Resultaten van de regressie tussen gesimuleerd en gemeten vochtgehalte in de laag 0-70 cm voor 2016 (n = 6 behalve 
bij behandeling Bomenrij op 3.5 meter: n = 5). r: Pearson correlatiecoëfficient, RMSE: root mean square error, CV(RMSE): 
genormaliseerde root mean square error, EF: Nash-Sutcliffe model efficientie coëfficient, d: Willmott’s index of agreement. 

 
Afstand 

Gemiddelde 
SWC observaties 

Gemiddelde 
SWC simulaties r RMSE CV(RMSE) EF d 

Behandeling [m] [mm] [mm] [-] [mm] [%] [-] [-] 

Foliewand 3.5 181.0 182.2 0.98 17.2 9.5 0.85 0.97 
Foliewand 9 167.5 177.1 0.97 18.8 11.3 0.85 0.97 
Foliewand 29 181.1 183.9 0.96 17.7 9.8 0.88 0.97 

Bomenrij 3.5 170.2 208.4 0.87 46.3 27.2 0.12 0.76 
Bomenrij 9 157.5 175.1 0.95 25.8 16.4 0.81 0.95 
Bomenrij 29 184.0 178.7 0.97 16.9 9.2 0.89 0.98 

Referentie 3.5 177.0 180.5 0.97 15.5 8.8 0.91 0.98 
Referentie 9 184.2 182.0 0.96 18.1 9.8 0.86 0.97 
Referentie 29 183.2 183.8 0.98 21.8 11.9 0.73 0.96 
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Figuur 7: Vochtgehalte in de wortelzone van korrelmaïs (laag 0-70 cm) in 2016. Blauwe lijn: simulatie met AquaCrop 6.0, blauwe stippen: observaties
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De simulatie van het vochtgehalte tijdens het groeiseizoen van bloemkool in 2018 (3 juli tot 17 november) 
vertoonde een voldoende overeenkomst met de veldmetingen voor de behandelingen foliewand, referentie, en 
bomenrij op 29 meter. Resultaten van de regressie tussen model en observaties wijzen uit dat de performantie 
van het model iets minder goed was dan voor korrelmaïs in 2016 (Tabel 5, in vergelijking met Tabel 4), hetgeen 
waarschijnlijk terug te brengen is op de minder betrouwbare parameterisatie van bloemkool in AquaCrop. 
Specifiek is het niet mogelijk om in AquaCrop de gevoeligheid aan droogtestress te doen toenemen tijdens de 
koolvorming, terwijl uit Deproost et al. (2004) en de irrigatiesturing van BDB blijkt dat dit een belangrijke impact 
heeft op de vochtvraag van het gewas. Desalniettemin gaf het gemodelleerde bodemvochtgehalte de 
veldsituatie goed weer. 

Tabel 5: Resultaten van de regressie tussen gesimuleerd en gemeten vochtgehalte in de laag 0-70 cm voor 2016 (n = 11). r: 
Pearson correlatiecoëfficient, RMSE: root mean square error, CV(RMSE): genormaliseerde root mean square error, EF: Nash-
Sutcliffe model efficientie coëfficient, d: Willmott’s index of agreement. 

 
Afstand 

Gemiddelde 
SWC observaties 

Gemiddelde 
SWC simulaties r RMSE CV(RMSE) EF d 

Behandeling [m] [mm] [mm] [-] [mm] [%] [-] [-] 

Foliewand 3.5 100.8 107.5 0.86 13.7 13.6 0.61 0.86 

Foliewand 9 114.5 118.1 0.94 8.5 7.4 0.82 0.94 

Foliewand 29 118.4 111.8 0.82 13.7 11.5 0.56 0.85 

Bomenrij 3.5 82.8 115.6 0.81 33.9 41.0 -3.91 0.51 

Bomenrij 9 100.7 125.9 0.87 27.5 27.3 -0.70 0.69 

Bomenrij 29 123.8 117.2 0.81 16.3 13.1 0.51 0.80 

Referentie 3.5 126.8 120.6 0.76 16.7 13.2 0.47 0.78 

Referentie 9 108.7 111.6 0.81 10.0 9.2 0.62 0.88 

Referentie 29 117.0 119.9 0.84 12.0 10.3 0.65 0.87 

Gezien de late plantdatum van de bloemkool (27/06/2018) was er bij aanvang van het groeiseizoen reeds een 
verschil in vochtgehalte tussen de behandelingen foliewand en bomenrij op 3.5 en 9 meter afstand (Figuur 6), 
dit in tegenstelling tot de beginsituatie in 2016, waar begonnen werd vanaf de meting van 22/03/2016. In 2018 
zit in de beginmeting op 3/07 dus al een belangrijk vochtopname van de boomwortels vervat. Aangezien 
AquaCrop enkel de vochtopname van bloemkool berekent, werd voor de simulaties van behandeling bomenrij 
op 3.5 en 9 meter gestart met het bodemvochtgehalte van de behandeling foliewand op 3.5 en 9 meter, 
respectievelijk. Deze metingen geven de situatie weer onder dezelfde meteorologische omstandigheden (de 
ET0-reeks van het weerstation in de schaduw), maar zonder de opname door de boomwortels. Ter vergelijking 
wordt in bijlage 5 ook de resultaten getoond voor de simulatie startende van het effectief gemeten vochtgehalte 
bij behandeling bomenrij op 3.5 en 9 meter. 

Het gemodelleerde bodemvochtgehalte bij de behandeling bomenrij op 3.5 en 9 meter geeft opnieuw een 
overschatting van de veldmetingen, met gemiddeld 32.8 en 25.2 mm meer bodemvocht in de laag 0-60 cm. 
Opvallend is dat ook bij de foliewand behandeling op 3.5 meter de simulatie een overschatting geeft van de 
veldmetingen, met gemiddeld 6.7 mm. 
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Figuur 8: Vochtgehalte in de wortelzone van bloemkool (laag 0-60 cm) in 2016. Blauwe lijn: simulatie met AquaCrop 6.0, blauwe stippen: observaties 
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Voor de fysische (white box) modellering van de vochtopname door zowel bomen als gewas in een 
waterbalansmodel op dagbasis is momenteel geen software beschikbaar. Om toch een inschatting te kunnen 
maken van de hoeveelheid water die verdampt wordt bij de behandeling waar de boomwortels het veld in 
komen, werd in AquaCrop een kunstmatig gewas gedefinieerd dat de verdamping door zowel boom als gewas 
tracht te combineren. De groeiperiode werd uitgebreid naar de periode dat de populieren in blad staan (op basis 
van veldwaarnemingen), en de Kc waarde werd aangepast zodat het berekende bodemvochtgehalte in de 
wortelzone van het gewas overeenkomt met de veldmetingen. Het resulterende gesimuleerde 
bodemvochtgehalte is weergegeven in Figuur 9. 

 

Figuur 9: Vochtgehalte in de wortelzone van het gewas (0-70 cm voor korrelmaïs, 0-60 cm voor bloemkool). Blauwe lijn: AquaCrop 
simulatie met enkel het landbouwgewas (korrelmaïs in 2016, bloemkool in 2018); blauwe stippelijn: AquaCrop simulatie met 
benadering opname landbouwgewas en populier; blauwe stippen: observaties. 

Volgens deze berekening neemt de hoeveelheid water die verdampt tijdens het groeiseizoen van de maïs in 
2016 (9/05 tot 10/10, 154 dagen) toe van 226 naar 393 mm op 3.5 meter afstand indien de opname van de bomen 
meegerekend wordt. Op 9 meter was er een toename van 229 mm naar 342 mm. In 2018 was de toename in 
verdamping tijdens de periode tussen de vochtmetingen (3/07 tot 1/10, 90 dagen) minder groot. Een groot deel 
van de verdamping door de bomen en de voorteelt (gras) op dit perceel heeft reeds plaatsgevonden voor het 
planten van de bloemkolen, zoals ook blijkt uit het lage vochtgehalte bij de aanvang van het groeiseizoen op 3 
juli. Op 3.5 meter was er een toename in verdamping van 56 naar 80 mm, op 9 meter was dit een toename van 
87 naar 100 mm. 

Deze berekening heeft als impliciete aanname dat het landbouwgewas voorrang krijgt bij de vochtopname: 
eerst wordt de opname door enkel het gewas berekend in AquaCrop, en vervolgens wordt berekend hoeveel 
extra opname er nodig is om de simulatie in lijn te brengen met de observaties. In realiteit is dit niet noodzakelijk 
zo, waardoor de grootteorde van de wateropname door de bomen hier eerder een ondergrens voorstelt. 
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3.2.3 ELECTRISICHE RESISTIVITEIT TOMOGRAFIE (ERT) 

Het opmaken van een tomografie van de elektrische resistiviteit (weerstand) van de bodem (ERT-meting) staat 
toe om met een 2D beeld een inschatting te krijgen van de horizontale en verticale uitbreiding van de 
vochtopname door de bomen en het gewas. In Figuur 10 wordt het resultaat getoond voor een transect 
loodrecht op de bomenrij. De gemeten elektrische resistiviteit is omgekeerd evenredig met het 
bodemvochtgehalte: een droge bodem (rood in Figuur 10) zal een slechte geleider zijn dan een natte bodem 
(blauw in Figuur 10), en dus een hoge resistiviteit hebben. Figuur 10 toont aan dat de techniek accuraat genoeg 
is om in de meeste gevallen zelfs de individuele opname ‘bubbels’ van de maïsplanten te onderscheiden. Verder 
blijkt ook dat de bodem sterker indroogt nabij de bomenrij, en dit vooral in de maanden juli en augustus (t3 tot 
en met t5). De transecten gemeten loodrecht op de bomenrij waren ook significant verschillend van deze 
gemeten in de referentie behandeling, waar geen bomen langs het perceel stonden (Coussement et al., 2018). 

 

Figuur 10: Bulk elektrische resistiviteit verdeling op 31 mei 2016 (t0) en verdeling van het verschil in resistiviteit tussen deze 
referentiedag en 17 juni (t1), 19 juli (t3), 2 augustus (t4), 17 augustus (t5), en 20 september (t6); voor de behandeling bomenrij 
(E3) en referentie (E4). De resistiviteit en dus de droogte van de bodem neemt toe van blauw (vochtig) naar groen naar geel naar 
rood (zeer droog). 

Wanneer de gemeten elektrische resistiviteit omgerekend wordt naar het volumetrische vochtgehalte van de 
bodem (aanpak beschreven in Coussement et al., 2018), blijkt dat de zone met invloed van de bomen op het 
vochtgehalte ca. 15 meter te bedragen (van de boom af het veld in, Figuur 11). Verder dan 15 meter van de 
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bomenrij neemt het vochtgehalte terug ligt af met de afstand. Bij de rerefentiebehandeling werd geen 
significante trend van het vochtgehalte met de afstand gevonden, wat in lijn ligt met het vochtgehalte bepaald 
op de bodemstalen (Figuur 5 en Figuur 6). 

 

Figuur 11: Bodemvochtgehalte (water content, mm³/mm³) in functie van afstand van de bomen voor de behandelingen bomenrij 
(E3) en referentie (4) berekend obv. de meting van de elektrische resistiviteit, op meetmomenten 2 augustus (t4), 17 augustus 
(t5), en 20 september (t6). Rode lijn is de gesegmenteerde lineaire regressie (E3) of enkelvoudige lineaire regressie (E4). 

3.2.4 CONCLUSIE VOCHTBESCHIKBAARHEID 

Metingen van het vochtgehalte in het veld met de combinatie van vochtspanning-sensoren, vochtstalen, en ERT 
tonen aan dat de volwassen populierenrij een belangrijk aandeel had in de wateropname in de wortelzone van 
het gewas, en dit tot op een afstand van 10-15 meter van de bomenrij. Het scheiden van de wortelsystemen van 
bomen en gewas leidde tot een toename van het vochtgehalte in deze zone nabij de bomenrij. Een inschatting 
aan de hand van modellering in AquaCrop wijst uit dat de grootteorde van de verdamping door de bomen tijdens 
het groeiseizoen van korrelmaïs in 2016 minstens 167 mm bedroeg op 3.5 meter afstand en minstens 113 mm 
op 9 meter afstand. In 2018 was dit voor het eerste deel van het groeiseizoen (3/07 tot 1/10) 34 en 13 mm, op 3.5 
en 9 meter respectievelijk. 
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3.3 IMPACT OP GEWASGROEI EN –OPBRENGST 

3.3.1 GEWASGROEI 

Tijdens het groeiseizoen van 2016 en 2018 werd de gewasbedekkingsgraad (CC, canopy cover) opgevolgd om 
de impact van de bomenrij op de gewasontwikkeling na te gaan. CC werd bepaald op basis van foto’s loodrecht 
genomen op het bodemoppervlak van 2 rijen van het gewas, en vervolgens door analyse van de foto’s in de 
Assess 2.0 software (American Phytopathological Society, VS). In 2016 werd de CC op twee momenten in het 
groeiseizoen gemeten, in 2018 waren er 12 meetmomenten. Visueel werd meteen duidelijk dat er grote 
verschillen waren tussen de behandelingen, met in 2018 een duidelijke vertraagde gewasgroei in de schaduw 
van de bomen, en dit vooral bij de behandelingen zonder foliewand (Figuur 12). 

 

Figuur 12: Gewasbedekkingsgraad van bloemkool op 14/08/2018 

Het verloop van de CC op dagbasis werd op basis van de deze metingen gemodelleerd in AquaCrop 6.0 (Figuur 
13 voor 2016, Figuur 14 voor 2018). 
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Figuur 13: Gewasbedekkingsgraag (Canopy Cover, CC) van korrelmaïs in 2016. Punten: geobserveerde CC (gemiddelde en 
standaarddeviatie, n=3); lijnen: gesimuleerd verloop van de CC volgens AquaCrop 6.0. 

De gewasontwikkeling van de korrelmaïs in 2016 verliep op 3.5 meter van de perceelsrand trager bij de 
behandelingen bomenrij en foliewand dan bij de referentie. Op 9 meter was dit enkel voor de bomenrij nog het 
geval op 31/05. Op 29 meter afstand was enkel op 29/06 de gewasbedekkingsgraad significant lager bij de 
bomenrij. In 2016 werd de gewasgroei op afstand 3.5 meter dus zowel bij bomenrij als referentie sterk 
gereduceerd door de aanwezigheid van de bomen. 

Tabel 6: Gewasbedekkingsgraad korrelmaïs (%) in 2016. a, b en c duiden op een significant verschil tussen de behandelingen voor 
één bepaalde afstand (p-waarde < 0.1 volgens student’s t-test, n = 3). 

  Gewasbedekkingsgraad [%] 

Datum Afstand [m] Foliewand Bomenrij Referentie 

31/05/2016 3.5 3.8 a 3.9 a 4.9 b 
 9 4.7 ab 3.8 a 4.3 b 
 29 4.9 a 4.8 a 4.7 a 

29/06/2016 3.5 31.9 a 34.2 a 50.1 b 
 9 46.6 a 44.2 a 48.5 a 
 29 50.7 b 42.1 a 49.0 b 

In 2018 werd de gewasontwikkeling van bloemkool op 3.5 meter afstand van de perceelsrand sterk beïnvloed 
door de behandeling. Bij de behandeling bomenrij was de gewasgroei sterk vertraagd tov. de referentie. De 
foliewand presteerde beter, met bij de laatste meting op 1 oktober een gewasbedekkingsgraad die dicht bij de 
referentie aan ligt. Op 9 meter afstand is de gewasontwikkeling bij ‘bomenrij’ nog altijd sterk vertraagd, maar 
ligt de behandeling foliewand al dichter bij de referentie. Op 29 meter afstand is de gewasontwikkeling tussen 
de drie behandelingen gelijkaardig (Figuur 14). 

De gewasgroei bij bloemkool in de schaduw van de bomen (3.5 en 9 meter) is duidelijk beter bij de foliewand 
dan bij de behandeling bomenrij, waar in 2016 bij korrelmaïs er geen verschil was tussen deze twee 
behandelingen. Bij maïs zal de grootste vochtgevoeligheid pas optreden bij de bloei (Sinclair et al., 1990), die 
pas na de meting van 29/06/2016 plaatsgevonden heeft. Tijdens de eerste fase van het groeiseizoen van de maïs 
wijzen deze metingen uit dat de schaduwwerping van de bomenrij, die dezelfde is voor behandelingen bomenrij 
en foliewand, een belangrijkere rol gespeeld dan de vochtopname door de bomen. Voor bloemkool 
daarentegen heeft zowel de vochtopname als de schaduwwerping van de bomen van in het begin een impact 
gehad op de gewasgroei, zoals blijkt uit de duidelijke uitsplitsing tussen de behandelingen bomenrij, foliewand 
en referentie in Figuur 14. 
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Figuur 14: Gewasbedekkingsgraad (Canopy Cover, CC) van bloemkool in 2018. Punten: geobserveerde CC; lijnen: gesimuleerd 
verloop van de CC volgens AquaCrop 6.0. 

3.3.2 GEWASOPBRENGST 

In 2016 en 2018 werd de gewasopbrengst van korrelmaïs en bloemkool bepaald aan de hand van proefoogsten. 
In 2016 werden op 10/10/2016 de kolven van de maïs geoogst, gedroogd, en gewogen. De resultaten tonen een 
duidelijke opsplitsing van de behandelingen, waarbij de bomenrij tot 9 meter afstand resulteert in een sterke 
reductie van de kolfopbrengst. Ook bij de foliewand is er een opbrengstreductie, maar deze is minder groot dan 
bij de bomenrij (Figuur 15). 

 

Figuur 15: Drogestofobrengst van de maïskolven in 2016 

Tabel 7: Opbrengst kolven korrelmaïs (ton droge stof per hectare) in 2016. a, b en c duiden op een significant verschil tussen de 
behandelingen voor één bepaalde afstand (p-waarde < 0.1 volgens student’s t-test, n = 3; voor p-waarde zie bijlage 6). 

  Opbrengst kolven[ton DS/ha] 

Afstand [m] Foliewand Bomenrij Referentie 

3.5 6.8 a 2.8 b 10.5 c 
5 6.7 a 3.9 b 10.6 c 
9 6.8 a 4.8 b 8.9 c 

19 9.1 b 8.3 a 10.2 b 

29 9.6 ab 8.7 a 10.0 b 

In 2018 werd op 31/10/2018 éénmalig een proefoogst uitgevoerd van de bloemkolen, vlak voor de start van de 
oogst door de landbouwer zelf. Omdat de koolvorming bij bloemkool in de laatste weken nog zeer sterk kan 
toenemen, geldt de proefoogst dus eerder als een momentopname en niet als een finaal oogstresultaat. Per 
proefplot werden 6 planten volledig geoogst, opgesplitst in loof, stengen, en kool, en gewogen. Er werd ook 
een gewasstaal voor analyse van de nutriënteninhoud. 
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Nabij de bomenrij, op 3.5 meter van de perceelsrand, werd opnieuw een sterke reductie in gewasopbrengst 
waargenomen (Figuur 16). Op 9 meter was dit in minder mate ook nog het geval, terwijl op 29 meter er geen 
verschillen meer tussen de behandelingen waren. Net zoals in 2016 presteert het gewas bij de foliewand beter 
dan de behandeling ‘bomenrij’, maar in 2018 ligt de opbrengst bij foliewand en bomenrij dichter bij elkaar, met 
op 9 meter al geen significant verschil meer tussen beiden (Tabel 8). Dit is deels te wijten aan de hoge variatie 
tussen de 3 herhalingen bij de behandeling bomenrij. Hier werd waargenomen dat het transect dat het dichtst 
bij het uiteinde van de bomenrij gelegen was, een betere gewasgroei en opbrengst vertoonde dan de andere 
twee transecten. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een minder langdurige schaduwwerping aan het uiteinde 
van de bomenrij, waar deze plots gelegen zijn. 

 

Figuur 16: Opbrengst (ton verse stof per hectare) bloemkool 2018 
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Tabel 8: Opbrengst (ton verse stof per hectare) bloemkool in 2018. a, b en c duiden op een significant verschil tussen de 
behandelingen voor één bepaalde afstand (p-waarde < 0.1 volgens student’s t-test, n = 3; voor p-waarde zie bijlage 7). 

  Opbrengst [ton VS/ha] 

Plantdeel Afstand [m] Foliewand Bomenrij Referentie 

Loof 3.5 23.5 a 17.2 b 91.3 c 
 9 74.6 a 62.3 a 99.8 b 
 29 91.5 a 92.9 a 97.6 a 

Kool 3.5 4.5 a 2.3 a 22.4 b 
 9 27.8 ab 20.2 b 38.9 a 
 29 40.0 a 38.8 a 39.2 a 

Stengel 3.5 6.7 a 4.1 a 19.7 b 
 9 18.3 a 17.7 a 22.6 a 
 29 22.2 a 26.2 b 24.0 ab 

Totaal 3.5 34.8 a 23.6 b 133.4 c 
 9 120.8 a 100.2 a 161.2 b 
 29 153.7 a 157.9 a 160.7 a 

In elk proefplot werd op een gewasstaal het totaal stikstofgehalte van loof, kool, stengel, en volledige plant 
bepaald. Samen met de gewasopbrengst kon vervolgens de stikstofexport door het gewas berekend worden 
(Tabel 9). De totale N-export door het gewas op 3.5 meter was 275 en 245 kg N/ha lager dan bij de referentie 
voor de behandelingen bomenrij en foliewand, respectievelijk. Op 9 meter was dit nog 98 en 37 kg N/ha, en 
waren de verschillen niet meer significant. Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te houden is dat met N-
export hier de N bedoeld wordt die opgenomen wordt door het gewas. In de praktijk zal een groot deel hiervan, 
voornamelijk van het loof en de stengels, op het perceel achterblijven na de oogst, en zal de stikstof op termijn 
terug vrijgezet worden in de bodem. 

Tabel 9: N-export (totale N, kg N/ha) van de bloemkolen in 2018. a, b en c duiden op een significant verschil tussen de 
behandelingen voor één bepaalde afstand (p-waarde < 0.1 volgens student’s t-test, n = 3). 

  N-export [kg N/ha] 

Plantdeel Afstand [m] Foliewand Bomenrij Referentie 

Loof 3.5 104.8 a 84.0 b 279.7 c 
 9 277.0 a 227.5 a 296.1 a 
 29 293.5 a 320.3 a 305.6 a 

Kool 3.5 21.5 a 16.3 a 63.2 b 
 9 84.9 a 70.6 a 95.9 a 
 29 97.0 a 99.0 a 97.2 a 

Stengel 3.5 23.4 a 19.3 a 51.5 b 
 9 50.8 a 53.3 a 57.4 a 
 29 55.0 a 64.4 a 55.0 a 

Totaal 3.5 149.7 a 119.5 b 394.4 c 
 9 412.7 a 351.4 a 449.3 a 
 29 445.5 a 483.8 a 457.7 a 
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3.4 MINERALE STIKSTOF IN DE BODEM 

In 2016 werd op 4 staalnamemomenten voor, tijdens en na het groeiseizoen van de korrelmaïs het minerale 
stikstofgehalte in het bodemprofiel tot 90 cm gemeten. De meting op 22/03/2016 werd uitgevoerd voor het 
aanleggen van de foliewand, zodat hier enkel de behandelingen bomenrij en referentie bemeten zijn (Figuur 
17). Tijdens het groeiseizoen en na de oogst werden bij de foliewand dichtbij de perceelsrand de hoogste 
minerale N-gehaltes gemeten (Figuur 17). Dit kan voor een deel verbonden worden aan de mindere gewasgroei 
in deze zone, waardoor er minder N uit de bodem onttrokken werd. Verder kan ook mineralisatie van de 
afgesneden boomwortels hier voor een verhoogde vrijzetting van minerale N geleid hebben. Ook bij de 
behandeling ‘bomenrij’ werd op basis van de nog lagere gewasopbrengst een relatief hoog mineraal N-gehalte 
verwacht, maar hier werden na de oogst nabij de perceelsrand juist zeer lage waarden gemeten. De verhoogde 
vochtopname in deze zone, toe te schrijven aan de boomwortels (zoals beschreven in sectie 3.2), heeft hier 
waarschijnlijk ook een deel van de minerale N mee opgenomen. 

 

Figuur 17: Mineraal N-gehalte (kg N/ha) in de laag 0-90 cm voor periode 2015-2017. Metingen zijn het gemiddelde van twee 
herhalingen 

Bovenstaande uit zich ook in de correlatie tussen kolfopbrengst en minerale N-gehalte in de bodem na de oogst. 
Er is enkel een (lichte) negatieve correlatie (R²=0.34) tussen opbrengst en minerale-N indien de behandeling 
‘bomenrij’ buiten beschouwing gelaten wordt (Figuur 18 rechts tov Figuur 18 links). De zwakke correlatie kan 
deels verklaard wordend door het feit dat enerzijds enkel de kolfopbrengst en niet de totale gewasopbrengst 
gemeten is, en anderzijds door het feit dat er in de maand tussen opbrengstbepaling en meting van het bodem-
N-gehalte nog N-uitspoeling heeft kunnen plaatsvinden. 



27 
 

 

Figuur 18: Correlatie tussen minerale N in de bodemlaag 0-90 cm op 17/11/2016 en de kolfopbrengst op 10/10/2016, voor (links) 
de behandelingen bomenrij, foliewand en referentie, (rechts) enkel de behandelingen foliewand en referentie. 

In 2018 werd na de finale oogst van de bloemkolen door de landbouwer een sterk verhoogd mineraal N-gehalte 
in de bodem aangetroffen bij de behandelingen bomenrij en foliewand, op 3.5 en 9 meter van de perceelsrand. 
De vrijzetting van minerale N door mineralisatie van de afgesneden boomwortels, die in 2016 nog bijdroeg aan 
een hogere residuele N bij de foliewand, lijkt in 2018 grotendeels afgelopen te zijn. Net zoals in 2016 waren de 
verschillen tussen de behandelingen op 29 meter verwaarloosbaar (Figuur 19). 

 

Figuur 19: Mineraal N-gehalte (kg N/ha) in de laag 0-90 cm voor 11/12/2018. Metingen zijn het gemiddelde van drie herhalingen. 

Opvallend bij Figuur 19 is de hoge variatie op 3.5 en 9 meter bij de behandeling ‘bomenrij’. Dit lijkt opnieuw deels 
een gevolg te zijn van het afwijkend gedrag van één van de drie transecten bij deze behandeling, namelijk het 
transect aan het uiteinde van de bomenrij dat waarschijnlijk minder schaduwwerping heeft doorgemaakt (zoals 
ook toegelicht in sectie 3.3.2). Op dit transect lagen de gewasopbrengsten en de minerale-N-gehaltes in de 
bodem meer in lijn met de referentie dan met de andere twee transecten van de behandeling ‘bomenrij’. Verder 
krijgt bloemkool in vergelijking met korrelmaïs een hogere N-bemesting, later op het seizoen, en vaker in de 
vorm van kunstmestkorrels. Hierdoor kan het minerale N-gehalte in het veld heterogener verdeeld zijn dan het 
geval is bij korrelmaïs, waar varkensdrijfmest en vloeibare kunstmest toegediend werden. 

Zowel met als zonder de behandeling ‘bomenrij’ is de gewasopbrengst negatief gecorreleerd met de minerale 
N in de bodem (R² = 0.4883, Figuur 20a en R² = 0.5326, Figuur 20b). De hoge minerale N in de bodem op 3.5 en 
9 meter bij behandelingen bomenrij en foliewand lijkt dus voor een belangrijk deel het gevolg van een 
verminderde opname door het gewas. In tegenstelling tot 2016 werd ook bij de behandeling bomenrij een hoge 
minerale N-rest aangetroffen. De verklaring kan voor een deel in het latere seizoensverloop van bloemkool ten 
opzichte van maïs liggen; het groeiseizoen van bloemkool begint later en duurt langer, en de teelt zal ook later 
(bij)bemest worden. De N-opname van bloemkool neemt toe tot op het einde van het groeiseizoen, bij de 
koolvorming (Everaarts, 2000). De bloemkolen met een normale gewasontwikkeling (zoals hier de plots op 29 
meter, en de volledige referentiebehandeling) zullen dus laat in het seizoen nog steeds N uit de bodem kunnen 
opnemen, terwijl nabij de bomenrij de opname door gewas en bomen lager zal zijn. 
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Figuur 20: Correlatie tussen minerale N in de bodemlaag 0-90 cm op 11/12/2018 en de verse stofopbrengst van de bloemkolen op 
31/10/2018, voor de behandelingen bomenrij, foliewand en referentie (links), enkel de behandelingen foliewand en referentie 
(rechts). 

Onderzoek naar N-opname in agroforestry systemen in de Verenigde Staten toont aan dat er weinig directe 
competitie is tussen de bomen en gewassen in systemen waar de overlap in het groeiseizoen van de boom en 
het gewas beperkt is (Jose et al., 2000b; Allen et al., 2004). Het hier uitgevoerde onderzoek lijkt uit te wijzen dat 
wanneer de groeiseizoenen wel grotendeels overlappen, er wel degelijk een belangrijk N-opname door de 
bomen plaatsvindt tijdens het groeiseizoen van het gewas. Anderzijds zal competitie voor licht en water er voor 
zorgen dat de gewasgroei en –opbrengst lager ligt nabij de bomen, waardoor ook de N-export door het gewas 
lager zal zijn. De finale residuele minerale N in het bodemprofiel na het groeiseizoen van het gewas, die gevoelig 
zal zijn aan uitspoeling in de winter, kan dus zowel verhoogd (minder opname door het gewas) als verlaagd 
(opname door de bomen) worden nabij de bomenrij. In 2016 woog de opname door de bomen zwaarder door, 
met een lagere residuele N op het einde van het groeiseizoen van de maïs. Dit ligt in lijn met Dupraz et al. (2011) 
en Andrianarisoa et al. (2016), die in Zuid-Frankrijk ook een afname van residuele N observeerden in het najaar 
in een agroforestry systeem met 14 jaar oude notelaars (Juglans nigra x regia) en een rotatie van wintertarwe en 
koolzaad. In 2018 leidde de zeer lage gewasopbrengst van de bloemkolen nabij de bomenrij in combinatie met 
het late groeiseizoen daarentegen tot een hogere residuele N. 
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4 CONCLUSIE 

Onderzoek op 6 percelen met een volwassen populierenrij wijst uit dat er ondanks een toename in het 
organischestofgehalte nabij de bomenrij, geen eenduidige aanwijzing is dat de aanwezigheid van de bomen 
zich vertaalt in een toename van het vochtbergend vermogen van de bodem (uitgedrukt in totaal en 
gemakkelijk plantbeschikbaar water). 

Zowel competitie voor licht als competitie voor water hebben op het proefperceel in Ieper een duidelijke impact 
op de gewasgroei en –opbrengst van maïs (2016) en najaarsteelt van bloemkool (2018). De competitie tussen 
boom en gewas was het sterkst vlak bij de bomenrij, en namen stelselmatig af verder het veld in, tot er op 10 
tot 15 meter geen effecten meer waargenomen werden. Voor korrelmaïs in 2016 woog zowel de competitie 
voor licht als voor water sterk door op de gewasopbrengst. Op 3.5 meter afstand van de bomenrij was de 
opbrengstdaling 35% wanneer er enkel competitie voor licht was, dit nam toe tot 73% wanneer zowel competitie 
voor licht en water konden spelen. Bij bloemkool in 2018 heeft vooral de competitie voor licht sterk 
doorgewogen op de koolopbrengst, ook al werd ook hier een sterke verdroging nabij de bomen waargenomen. 
Competitie voor licht alleen zorgde voor een opbrengstdaling van 80%, bij de combinatie licht en water nam dit 
nog toe naar 90%. Op 9 meter afstand van de bomenrij waren deze opbrenstdalingen nog in minder mate 
aanwezig, op 19 meter werden ze niet meer aangetroffen. Competitie voor de nutriënten tussen boom en gewas 
kon op basis van metingen van minerale N en P uitgesloten worden. 

 De wateropname van een volwassen bomenrij kan dus leiden tot een significante verdroging in de wortelzone 
van het gewas nabij de bomen, met voor droogtegevoelige gewassen zoals maïs en bloemkool een 
opbrengstdaling tot gevolg. Indien het groeiseizoen van gewas en boom grotendeels overlappen, zoals bij 
korrelmaïs, dan wegen de effecten van competitie voor licht en water ongeveer even zwaar door. Bij een latere 
teelt in een droge zomer, zoals bloemkool in 2018, bleek vooral de competitie voor licht zwaar door te wegen 
op de finale koolopbrengst. Naarmate de leeftijd van de bomen toeneemt in een agroforestry-systeem, zal het 
dus steeds belangrijker worden om te kiezen voor tussenteelten waar het groeiseizoen zo min mogelijk overlapt 
met dat van de bomen. Bij wintergranen zoals wintergerst en (in mindere mate) wintertarwe wordt een minder 
sterke opbrenstdaling waargenomen nabij volwassen bomenrijen (Artru et al., 2017). Aangezien populieren een 
boomsoort zijn met een hoge vochtvraag, die bovendien een eerder oppervlakkig wortelpatroon vertoont (de 
meeste boomwortels op het proefperceel werden aangetroffen tussen 30 en 70 cm diepte), kan ook de keuze 
voor een boomsoort met een lagere vochtvraag en een diepere doorworteling de competitie voor water 
verminderen. 
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6 BIJLAGEN 

BIJLAGE 1: CORRELATIE VOCHTSPANNING EN VOCHTGEHALTE 
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BIJLAGE 2: INVOERGEGEVENS AQUACROP SIMULATIES 

Groeiseizoen 2016 (Korrelmaïs): 

Behandeling Afstand [m] Neerslag ET0 Temperatuur Bodem Initiële condities Start Einde 
Foliewand 3.5 Veldstation Veldstation Veldstation Gemeten vochtretentiecurve Vochtmeting 22/03/2016 22/03/2016 17/11/2016 
Foliewand 9 Veldstation Veldstation Veldstation Gemeten vochtretentiecurve Vochtmeting 22/03/2016 22/03/2016 17/11/2016 
Foliewand 29 Veldstation Station Proeftuin Station Proeftuin Gemeten vochtretentiecurve Vochtmeting 22/03/2016 22/03/2016 17/11/2016 
Bomenrij 3.5 Veldstation Veldstation Veldstation Gemeten vochtretentiecurve Vochtmeting 22/03/2016 22/03/2016 17/11/2016 
Bomenrij 9 Veldstation Veldstation Veldstation Gemeten vochtretentiecurve Vochtmeting 22/03/2016 22/03/2016 17/11/2016 
Bomenrij 29 Veldstation Station Proeftuin Station Proeftuin Gemeten vochtretentiecurve Vochtmeting 22/03/2016 22/03/2016 17/11/2016 
Referentie 3.5 Veldstation Station Proeftuin Station Proeftuin Gemeten vochtretentiecurve Vochtmeting 22/03/2016 22/03/2016 17/11/2016 
Referentie 9 Veldstation Station Proeftuin Station Proeftuin Gemeten vochtretentiecurve Vochtmeting 22/03/2016 22/03/2016 17/11/2016 
Referentie 29 Veldstation Station Proeftuin Station Proeftuin Gemeten vochtretentiecurve Vochtmeting 22/03/2016 22/03/2016 17/11/2016 

Groeiseizoen 2018 (Bloemkool): 

Behandeling Afstand [m] Neerslag ET0 Temperatuur Bodem Initiële condities Start Einde 
Foliewand 3.5 Veldstation Veldstation Veldstation Gemeten vochtretentiecurve Vochtmeting 3/07/2018 3/07/2018 18/11/2018 
Foliewand 9 Veldstation Veldstation Veldstation Gemeten vochtretentiecurve Vochtmeting 3/07/2018 3/07/2018 18/11/2018 
Foliewand 29 Veldstation Station Proeftuin Station Proeftuin Gemeten vochtretentiecurve Vochtmeting 3/07/2018 3/07/2018 18/11/2018 
Bomenrij 3.5 Veldstation Veldstation Veldstation Gemeten vochtretentiecurve Vochtmeting behandeling 

foliewand op 3.5 meter 
van 3/07/2018 

3/07/2018 18/11/2018 

Bomenrij 9 Veldstation Veldstation Veldstation Gemeten vochtretentiecurve Vochtmeting behandeling 
foliewand op 3.5 meter 
van 3/07/2018 

3/07/2018 18/11/2018 

Bomenrij 29 Veldstation Station Proeftuin Station Proeftuin Gemeten vochtretentiecurve Vochtmeting 3/07/2018 3/07/2018 18/11/2018 
Referentie 3.5 Veldstation Station Proeftuin Station Proeftuin Gemeten vochtretentiecurve Vochtmeting 3/07/2018 3/07/2018 18/11/2018 
Referentie 9 Veldstation Station Proeftuin Station Proeftuin Gemeten vochtretentiecurve Vochtmeting 3/07/2018 3/07/2018 18/11/2018 
Referentie 29 Veldstation Station Proeftuin Station Proeftuin Gemeten vochtretentiecurve Vochtmeting 3/07/2018 3/07/2018 18/11/2018 
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BIJLAGE 3: AQUACROP GEWASPARAMETERS MAÏS 

Aanpassingen aan Maize.CRO uit AquaCrop 6.0 (maart 2017) voor 2016: 

Behandeling 
Afstand 

[m] 
Zmax 
[cm] 

Kc mid 
[-] 

Aantal dagen tot 

CCmax Zmax Oogst 

Foliewand 3.5 70 1.25 90 100 155 
Foliewand 9 70 1.25 80 100 155 
Foliewand 29 70 1.25 80 100 155 
Bomenrij 3.5 70 1.25 90 100 155 
Bomenrij 9 70 1.25 85 100 155 
Bomenrij 29 70 1.25 80 100 155 
Referentie 3.5 70 1.25 80 100 155 
Referentie 9 70 1.25 80 100 155 
Referentie 29 70 1.25 80 100 155 

Met Zmax: de maximale worteldiepte; Ccmax: de maximale gewasbedekkingsgraad; Kc mid: de 
evapotranspiratiecoëfficient in het midden van het groeiseizoen. Gekalibreerde parameters zijn grijs gearceerd. 

BIJLAGE 4: AQUACROP GEWASPARAMATER BLOEMKOOL 

Behandeling 
Afstand 

[m] 
Zmax 
[cm] 

Ccmax 
[%] 

Kc mid 
[-] 

Aantal dagen tot Bodem water stress 

Ccmax Zmax Oogst Loofuitbreiding 
Sluiten 

huidmondjes 
Foliewand 3.5 60 90 1.4 65 50 145 Gevoelig Vrij tolerant 
Foliewand 9 60 90 1.4 50 50 145 Gevoelig Vrij tolerant 
Foliewand 29 60 90 1.4 45 50 145 Gevoelig Vrij tolerant 
Bomenrij 3.5 60 90 1.4 95 50 145 Gevoelig Vrij tolerant 
Bomenrij 9 60 90 1.4 75 50 145 Gevoelig Vrij tolerant 
Bomenrij 29 60 90 1.4 40 50 145 Gevoelig Vrij tolerant 
Referentie 3.5 60 90 1.4 40 50 145 Gevoelig Vrij tolerant 
Referentie 9 60 90 1.4 40 50 145 Gevoelig Vrij tolerant 
Referentie 29 60 90 1.4 40 50 145 Gevoelig Vrij tolerant 

Met Zmax: de maximale worteldiepte; Ccmax: de maximale gewasbedekkingsgraad; Kc mid: de 
evapotranspiratiecoëfficient in het midden van het groeiseizoen. Gekalibreerde parameters zijn grijs gearceerd. 
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BIJLAGE 5: AQUACROP SIMULATIE BEHANDELING BOMENRIJ 2018 

“IC: foliewand”: initiële bodemvochtgehalte = gemeten vochtgehalte in behandeling foliewand (op 3.5 of 9 
meter afstand) 

“IC: bomenrij”: initiële bodemvochtgehalte = gemeten vochtgehalte in behandeling bomenrij (op 3.5 of 9 meter 
afstand) 

 

Regressie tussen simulatie en observatie voor behandeling bomenrij op 3.5 en 9 meter, voor verschillende 
initiële condities: 

 
Afstand 

Gemiddelde 
SWC observaties 

Gemiddelde 
SWC simulaties r RMSE CV(RMSE) EF d 

Behandeling [m] [mm] [mm] [-] [mm] [%] [-] [-] 

IC: bomenrij 3.5 82.8 93.7 0.78 14.7 17.7 0.08 0.79 

IC: bomenrij 9 100.7 107.9 0.84 14.0 13.9 0.56 0.85 

IC: foliewand 3.5 82.8 115.6 0.81 33.9 41.0 -3.91 0.51 

IC: foliewand 9 100.7 125.9 0.87 27.5 27.3 -0.70 0.69 
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BIJLAGE 6: P-WAARDE OPBRENGST BLOEMKOOL 2018 

Plantdeel 
Afstand 

[m] 
Foliewand – 
Referentie 

Foliewand – 
Bomenrij 

Referentie - 
Bomenrij 

Loof 3.5 0.0000 0.0287 0.0001 
 9 0.0149 0.4594 0.0955 
 29 0.3913 0.8531 0.5953 

Kool 3.5 0.0026 0.3367 0.0001 
 9 0.1771 0.4120 0.0796 
 29 0.8856 0.4782 0.9514 

Stengel 3.5 0.0023 0.1826 0.0024 
 9 0.1238 0.8378 0.1612 
 29 0.5529 0.0278 0.4666 

Totaal 3.5 0.0005 0.0351 0.0000 
 9 0.0489 0.4534 0.0955 
 29 0.5308 0.6586 0.8254 

BIJLAGE 7: P-WAARDE N-EXPORT BLOEMKOOL 2018 

Plantdeel 
Afstand 

[m] 
Foliewand – 
Referentie 

Foliewand – 
Bomenrij 

Referentie - 
Bomenrij 

Loof 3.5 0.0000 0.0131 0.0000 

 9 0.2506 0.3150 0.1563 

 29 0.8015 0.5679 0.7038 

Kool 3.5 0.0002 0.0274 0.0001 

 9 0.4962 0.2644 0.1672 

 29 0.7954 0.6380 0.8031 

Stengel 3.5 0.0105 0.5420 0.0137 

 9 0.4025 0.4894 0.2382 

 29 0.9924 0.7592 0.8714 

Totaal 3.5 0.0022 0.2170 0.0010 

 9 0.0784 0.6197 0.3995 

 29 0.9926 0.1121 0.1552 

 


