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Waarom is de bodem
belangrijk voor het
waterbeheer?
Gera van Os
Lector Duurzaam Bodembeheer (CAH Vilentum)
Onderzoeker Bodem- en plantgezondheid (WUR)

Bodembeheer
Waterbeheer

Diepe sporen als gevolg van oogstwerkzaamheden

Helicopterview
Bodembeheer en water

Eutrofiëring van het oppervlaktewater

De bodem levert diensten

Aanleiding voor aanscherping
• Aanvoernormen N en P
• Toelating gewasbeschermingsmiddelen
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Visie en uitgangspunten

Bodem als buffer voor water, nutriënten en
gewasbeschermingsmiddelen
Infiltratie

Vochtvasthoudend
vermogen

Opname
Verdamping

Uitspoeling
Capillaire
opstijging
Grondwater

Uitspoeling

Sloot

Bedreigingen bodemkwaliteit
in Nederland
•
•
•
•
•

Afname organisch stof gehalte
Toename verdichting
Toename erosie
Afname bodemgezondheid
Afname biodiversiteit

•
•
•
•

Wateroverlast
Uit- en afspoeling
Toename verzilting
Beperkte beschikbaarheid
zoet water

Aan welke knoppen kan je draaien?
• Organische stof beheer en bemestingsplan
• Gewasrotatie, groenbemesters
• Grondbewerking en berijding
• Precisietechnieken
• Peilbeheer en beregening
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Effectief Organisch Stof gehalte

Organische stof voor de bodem

1 jaar na toediening nog in de bodem

Gezond eten = gevarieerd eten

kg/ha

Organisch stof aanvoer
=
Gewasresten + stro
+ groenbemesters
+ dierlijke mest + compost
Stabiele organische stof
voor de structuur
èn
Afbreekbare organische stof
als voedsel voor het bodemleven

VDM Varkensdrijfmest
RDM Runderdrijfmest
Benodigd voor handhaving 3% OS

Organische stof en bodemweerbaarheid

Organische stof en uitspoeling

tegen Pratylenchus penetrans (wortellesieaaltje)

Vergelijking Geïntegreerd en Biologisch teeltsysteem

Geïntegreerd

EU-norm

Biologisch
3200 kg EOS/ha/jr

Compost

Geïntegreerd Biologisch

Hogere aanvoer effectief organische
stof leidt tot minder uitspoeling.

Nitraatconcentraties in het
grondwater (mg/liter)

Bladrammenas Japanse haver

Meer compost  minder wortelrot
Met groenbemesters minder wortelrot

Nutriënten Waterproof

Verhoging organische stof gehalte

Gewasrotatie: groenbemesters

Effect op bodemvruchtbaarheid
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betere aggregaat stabiliteit
Betere poriëngrootteverdeling
Beter vocht-lucht verhouding
Betere bewerkbaarheid
Minder erosie
Minder verslemping
Minder verdichting
Minder wateroverlast
Meer mineralisatie, humificatie
Verhoging nutriënten efficiëntie
Betere bodemweerbaarheid
Bodembiodiversiteit

Voordelen

Effect op waterkwaliteit
•
•
•
•

Betere infiltratie
Minder afspoeling
Meer waterberging
Minder uitspoeling van
nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen

•
•
•
•
•
•
•

Verbetering bodemstructuur en bodemleven
Minder verslemping, erosie, afspoeling
Minder uitspoeling stikstof (‘stikstof vanggewas’)
Vlinderbloemigen: extra stikstofbinding uit de lucht
Minder zaadonkruiden
Sommige gewassen: bestrijding van aaltjes
Toevoer organische stof (met alle voordelen van dien)
Belangrijk aandachtspunt:
• Soms goede waardplant voor aaltjes
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Bloemrijke akkerranden en
natuurvriendelijke oevers

Sluiten van regionale kringlopen

• Voorkomen emissie naar de sloot
• Stimuleren gezonder slootleven

Ondergrondverdichting
risico bij huidig landgebruik

Minder intensieve grondbewerking

Voorkomen door:
• Benut gunstige weersomstandigheden
• Minder intensieve grondbewerking
• Minder werkgangen
• Bandenspanning

Vergelijk grondbewerking
Ploegen

Bandenspanning en insporing

Minimale grondbewerking

Sohne 1953

Niet-kerende grondbewerking:
• Minder verslemping
• Beter infiltratie
• Groter waterbergend vermogen

Elke cm diepere insporing
kost tenminste 10% extra brandstof
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Precisietechnieken

Vaste rijpaden

Geen verdichting tussen de rijpaden

Plaatsspecifieke toepassing:
rijenbemesting

Plaatsspecifieke toepassing:
sensorgestuurd

Bron: Van Geel, 2011

Dezelfde opbrengst met
minder meststoffen 
minder uitspoeling

Beter effect met minder
middelen 
minder uitspoeling
Sensor: detectie aardappelopslag

Plaatstpecifieke bespuiting

Plaatsspecifieke toepassing:
bodemscans

Vochtsensoren

Veris
Sensor
Bodemkaart

Bij laag organisch stof gehalte
minder bodemherbiciden nodig:
20-30% reductie mogelijk

Taakkaart
spuitvolume
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Sensorgestuurde beregening

Spaarwater: duurzaam watergebruik
in een verziltende omgeving
•
•
•
•
•
•

Beschikbaarheid van zoet water
Tegengaan van gebiedsverdroging
Bestrijding van verzilting
Sturing op perceelsniveau
Efficiënte beregening en bemesting door fertigatie
Minder uit- en afspoeling
http://www.spaarwater.com/

• Efficiënter met zoet water
• Minder uitspoeling

Spaarwater

http://www.spaarwater.com/

Fosfaatfilter bij drainage

Spaarwater

http://www.spaarwater.com/

Zonder goed bodembeheer

Systeemaanpak
géén duurzaam watersysteem

Methode met ijzerzand:
• Omhulde drainagebuizen
• Nevenproduct uit drinkwaterbereiding
• Kosten: ca. €15 /kg P/jaar

Het principe werkt!
Nog in onderzoek:
• Werkingsduur
• Waterdoorlatendheid
• Opschaling

 Minder af- en uitspoeling
 Grotere waterberging
 Efficiënter zoetwatergebruik
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