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Landbouwkennis inzetten voor
bodemvochtmanagement

Wat is bodemvochtmanagement?

 Betekent: vernatting voorkomen en droogte beperken
 Dit is per regio, grondsoort en teelt verschillend
 Met maatregelen risico’s op vernatting en droogte

Kenniscafé - Klimaatadaptatie in de praktijk
5 april, Idse Hoving, Marion de Vries en Johan Booij

verminderen

 Verder met teeltkeuze inspelen op risico te veel of te

weinig vocht (gewassen passend bij omstandigheden).
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Concrete handvatten - vernatting

Concrete handvatten - droogte

 Bevorder waterafvoer, bij voorkeur via de bodem!

 Bevorder water vasthouden en zo mogelijk aanvoer
● Bij voorkeur met stuw of ballen in duikers
● Stuur met stuwen op grondwaterstand
● Ook hier infiltratie van neerslag bevorderen
● Vlakke bodemligging

● Zorg voor voldoende infiltratie van neerslag
● Dit vult het grondwater aan en geeft minder

afspoeling van nutriënten (vooral P met grond)

● Voorkom graven van (tijdelijke) greppels

 Goede bodemstructuur is cruciaal
 Een geslaagde groenbemester in de winter helpt
 Let op maaiveldligging, voorkom ingesloten laagtes
 Poot- en zaaimogelijkheden (ruitzaai of dammetjes tussen

 Goede bodemstructuur is cruciaal.
● Organische stof voorziening (o.a. vanggewas)
● Grotere worteldiepte (meer vocht beschikbaar)
● Draagt ook bij aan OS voorziening

ruggen op hellingen)

 Irrigatie vergroot wateraanvoer
 Subirrigatie is effectief, maar kan alleen bij water aanvoer

 Leg desgewenst drainage aan
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Drainage in welke vorm?

Waarom beregenen? (1)

 Conventionele drainage uitsluitend
gericht op waterafvoer

 Ondiepe drainage voor

oppervlakkige waterafvoer

 Regelbare drainage om gerichter

Melkveehouderij

Akkerbouw





Behoud productie en kwaliteit



Vooral economische afweging



Belangrijkste gewassen:
uienteelt en
consumptieaardappelen



Betere stikstofbenutting



Voldoende grasaanbod om
melkvee te kunnen blijven
weiden



Verhogen van de
ruwvoerproductie



Behoud ruwvoerkwaliteit

water af te voeren of vasthouden

 Subirrigatie voor zowel af- als
aanvoer van water

 Dynamisch peilbeheer vergroot de
aan- en afvoer

Nog aanvulling met inzichten uit
survey klimaatadaptatie in de VKAAchterhoek (KLIMEA)

InnovatieProgramma Veen
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Voorkomen herinzaai en
terugdringen onkruidbestrijding
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Beregening melkveehouderij VKA

Waarom beregenen? (2)

 Beregening gras
en mais

 Gras 51  62% in
2018-2020

 Mais 25  42% in
2018-2020

 Aandeel >50%

van het areaal dat
beregend wordt
nam toe

Vollegrondsgroenten

Siergewassen (tulpen en lelies )



Wordt als noodzakelijke
productievoorwaarde gezien



Wordt ook als noodzakelijke
productievoorwaarde gezien



bevorderen aanslaan van
plantmateriaal



Voorjaarsbollen beschermen
tegen vorst



handhaven van de kwaliteit





Verbeteren beschikbaarheid van
nutriënten en werking van
bodemherbiciden

Geringe worteldiepte maakt de
teelt gevoelig voor droogte



Continue aanvoer van vocht is
nodig voor groei van de bollen
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Wijze van beregenen

Stappen in Beregeningsadvies

 Beregeningshaspel (conventioneel)
 Met precisietechnieken wordt overlap in

Het gaat om waar, wanneer en hoeveel beregenen.

 Druppelirrigatie verkleint bovengrondse verliezen, maar

 Economisch gedreven

 Pivots (goede verdeling)




Keuzes op strategisch, tactisch en operationeel niveau

beregeningsbanen voorkomen (Raindancer)
geeft risico op doorlekken bij ongunstige dosering

Strategisch: wel/niet beregenen?
Tactisch: inzet beschikbare capaciteit

● Prioritering gewassen
● Verschil in droogtegevoeligheid bodem
● etc.



Operationeel: herkennen van het kritieke moment
van beregenen (wanneer en hoeveel)
 gebruik sensoren en adviesmodellen

Tabel 1. Gevoeligheid watertekort in bepaalde
groeifasen van het gewas
(Doorenbosch en Kassam 1979)
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Vegetatieve
Gewas
groei
Bloei
Rijping
Maïs
++
+++++
++
Aardappelen +++++
+++++
Suikerbieten
Tarwe
++++
+++++
++: beperkt gevoelig, +++++: zeer gevoelig
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KOM-project (KOM20033)

Meet-/adviessystemen voor- en nadelen
Systeem

Voordelen

Bodemsensor

•

Directe meting van bodemvochttoestand.

https://www.proeftuin
precisielandbouw.nl/v
ochtsensoren-gevenaardig-beeld-vanvochtgehalte-bodem/

Adviessysteem
(bodemvochtmodel)
Irrigatie Advies
(Farmmaps.eu)

Remote sensing

nadelen
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Voorspellend voor weersverwachting.
Geeft inzicht in bepalende factoren.
Vlakdekkend.
Goede basis voor een advies.
Meerwaarde door koppeling met
gewasgroeivoorspelling.

•
•

Vlakdekkend waardoor verschillen tussen
percelen en binnen percelen zichtbaar zijn.

•
•
•

•
•

•
•



Puntmeting ipv vlakdekkend
Bij meten van geleidbaarheid (EC) zijn
ijklijnen nodig voor interpretatie
meetwaarden.
Betrouwbaarheid is lastig te beoordelen
Een advies vraagt meer dan alleen een
meting.

Agurotech koppelt
beregeningsadvies WR aan
sensormeting (VWC) middels App

Is een ruwe benadering van de werkelijkheid
De kwaliteit van de invoer bepaalt de
betrouwbaarheid van het advies.
Vraagt check van uitgangspunten zoals
bodemtextuur en hydrologische kenmerken.
Vraagt invoer van de gebruiker voor
beregeningsgiften.

Indirecte meting
Alleen toplaag bovengrond?
Nog weinig bekend over betrouwbaarheid en
toepasbaarheid.
Beelden zijn niet altijd beschikbaar en de
resolutie is vrij laag.
Een advies vraagt meer dan alleen een
meting.

Koppelen van meetsystemen geeft waarschijnlijk het meest betrouwbare advies!
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Vuistregels beregeningsadvies


Beoordeel de grond door het te bekijken en vast te pakken.



Ken indicatorplekken voor het startmoment van beregenen.



Pas hulpmiddelen toe om het beregeningsmoment beter te kunnen bepalen.



Maximaal 30 mm per trek van de beregeningshaspel.



Controleer met eenvoudige regenmeters hoeveel mm water daadwerkelijk gegeven wordt.



Geef prioriteit aan waterefficiënte gewassen en/of met een hoge economische waarde.



Kom gedurende langere droge periode wekelijks op een perceel terug.



‘Beter goed dan half’; maak een selectie van percelen die beregend moeten worden.



Houd gras in leven. Na eenmaal gestart te zijn met beregenen zet dit dan voort.



Wees op gras terughoudend met beregenen bij hoge temperaturen (inefficiënt en veel verlies)



Niet beregenen bij matige of harde wind.

Samengevat

 Bodemstructuur, organische stof voorziening en een
geslaagde groenbemester zijn zowel goed tegen
voorkomen vernatting als droogte

 Met drainage op maat kan mate van waterafvoer beter
afgestemd worden of zelfs water worden aangevoerd.

 Geef bij beregenen prioriteit aan waterefficiënte

gewassen en/of met een hoge economische waarde

 Behoefte aan beregeningsadvies. Meerdere systemen
beschikbaar, maar kijk ook in de grond!
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Dank voor uw
aandacht!
Voor meer informatie:
Idse Hoving
idse.hoving@wur.nl
06-10778613
Johan Booij
johan.booij@wur.nl
06-13504997
Marion de Vries
Marion.devries@wur.nl
Mogelijk gemaakt vanuit LNV-TKI projecten:
KOM20033 - Ontsluiting landbouwkennis
bodemvochtmanagement
LWV20.363 - Op weg naar een klimaatbestendige
melkveehouderij in de Achterhoek
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