: ALGEMEEN

ONDERGRONDVERDICHTING

Gevoelig voor
ondergrond
verdichting
Ondergrondverdichting ontstaat als de sterkte (draagkracht) van de ondergrond
overschreden wordt. De grond wordt homogener, er treedt plastische
vervorming en structuurverlies op en doorgaande poriën verdwijnen.
Veel Nederlandse bodems zijn gevoelig voor ondergrondverdichting.
Tekst: Toolbox emissiebeperking

Ondergrondverdichting herstelt zich niet of nauwe
lijks. Over het hele perceel ontstaat op den duur
een verdichte, homogene laag die slecht water
doorlatend is. Dit heeft nadelige gevolgen voor de
waterhuishouding en waterkwaliteit.

van het perceel mee. Dit vervuilt het water on
nodig. Het veelvuldig aantreffen van een bepaald
gewasbeschermingsmiddel in hoge concentratie kan
tot gevolg hebben dat een beperking of verbod op
het gebruik wordt ingesteld.

Verstoring van de
waterhuishouding

Nadelige gevolgen slechte
infiltratiecapaciteit

INFILTRATIECAPACITEIT
Door de verdichte ondergrond loopt de infiltratie
capaciteit van de bodem sterk terug. Bij langdurige
of zware regenval kan de neerslag niet snel ge
noeg doordringen in de ondergrond. De neerslag
stroomt grotendeels over de oppervlakte naar de
lagere delen van het perceel en naar de sloot. Zo
wordt de grondwatervoorraad minder aangevuld.

OPBRENGSTVERLIES DOOR ZUURSTOFTEKORT
In de verzadigde bouwvoor treedt zuurstoftekort
op voor de wortels van het gewas. Dit leidt tot
lagere opbrengsten en kwaliteitsverlies. Te natte
grond leidt ook tot denitrificatie en dus stikstofte
korten voor het gewas.

WATERBERGING
De bovengrond raakt snel verzadigd en kan het
overtollige water niet kwijt aan de verdichte
ondergrond. De bodem verliest daarmee haar
watervasthoudende functie voor de gewassen en
bergingscapaciteit van zoetwater. Oppervlakkige
afspoeling leidt tot piekbelastingen op watergangen.
Dit vergroot de kans op overstromingen.
WATERKWALITEIT
Door ondergrondverdichting gaat een groot deel
van de neerslag via het grondoppervlak naar het
oppervlaktewater. Deze oppervlakteafvoer neemt
ook meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
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SCHIMMELZIEKTEN KRIJGEN KANS
Het bodemleven leidt onder het zuurstoftekort
in een verzadigde bodem. Natte omstandigheden
geven schimmelziekten een kans en meer gewasbe
schermingsmiddelen zijn nodig.
VERSLEMPING EN OPPERVLAKTEAFVOER
Door de slechte infiltratie treedt al snel verzadiging
van de bouwvoor op. Een verzadigde bouwvoor
leidt tot structuurbederf en verslemping van lichte
gronden. De oppervlakkige afspoeling vanaf het
perceel op de sloot kan hierdoor verdubbelen, met
afvoerpieken en kans op over-stromingen. Ook
treedt erosie op en komen grond, meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen (onbenut) in het op
pervlaktewater terecht.

STRUCTUURSCHADE EN BEPERKING
WERKZAAMHEDEN
Berijden en bewerken van een te natte grond is
onmogelijk of leidt tot grote structuurschade en
verdere verdichting. Er ontstaan problemen bij
het oogsten, er kan niet op tijd gezaaid worden
en graslanden worden vertrappingsgevoeliger. Dit
alles leidt tot meer oppervlakkige afspoeling, grote
opbrengst-verliezen en kwaliteitsverlies.

•	Gebruik niet-kerende grondbewerking; een tech
niek waarbij niet over de ondergrond wordt gere
den en de bodem minder intensief wordt bewerkt.
•	Berijd het perceel niet onder natte omstandighe
den. De schade wordt vaak onderschat en komt
tot uiting in een volgend gewas!

MEER BEREGENING NODIG
Door de ondiepere beworteling kan de berege
ningsbehoefte verdubbelen, waardoor de grondwa
tervoorraad sterk wordt aangesproken. De grond
waterstand wordt door ondergrondverdichting
onvoldoende aangevuld. Drains lopen niet door
deze diepe grondwaterstanden.

VOORKOM NATTE OMSTANDIGHEDEN
Een goede ontwatering is essentieel voor de berijd
baarheid en bewerkbaarheid van het land. Zorg dus
voor een goed gedraineerd perceel:
• Leg (tussen)drains aan
•	Onderhoud drains en duikers voor een goede
waterdoorstroming
•	Onderhoud sloten voor een goede doorvoer,
voldoende opvang en een peilverschil zodat het
perceel en de drains goed afwateren.

Hoe is ondergrond
verdichting te voorkomen?

Opheffen: woelen is dure
noodsprong

LAGE BANDENSPANNING EN VERSPREIDING
VAN DRUK
•	Zorg voor een bandenspanning lager dan 1 bar
zodat de band kan vervormen en verbreden om
diepe insporing te voorkomen.
•	De bodem heeft een draagkracht voor een wiel
last van 3 ton. Gebruik daarom zo licht mogelijke
machines. Met een lage bandenspanning is 5 tot 6
ton haalbaar in de praktijk.
•	Gebruik brede banden en een lage druk (0,8 bar).
Hoe meer banden hoe groter de verdeling van
het gewicht van de machine. Rupsbanden verdelen
het gewicht ook.
•	Laat wielen en rupsbanden goed afstellen voor
een gelijkmatige verdeling van de druk. Ploeg zon
der in de open voor te rijden (boven over ploe
gen). Ook als je rupsbanden gebruikt! De schade
door in de open voor te rijden wordt onderschat.
Met GPS is boven over rijden goed uitvoerbaar.
Ook bij spitten en niet-kerende grondbewerking
wordt niet over de ondergrond gereden.
ZORG VOOR EEN GOEDE BODEMSTRUCTUUR
•	Houd vaste rijpaden aan, om de bodem daarnaast
waarin het gewas groeit geheel te ontzien.
• Kies voor vroeg te oogsten gewassen en rassen.
• 	Verruim de rotatie met grassen en granen. De
diversiteit in gewassen brengt ook een diversiteit
in beworteling en gewasresten (organische stof)
met zich mee. Granen en sommige groenbemes
ters wortelen diep en verbeteren daardoor de
bodemstructuur.
•	Zorg voor voldoende toevoer van organische
stof, zoals ruige mest, groenbemesters, en bo
dembedekking. Een bovengrond met structuur en
veerkracht beschermt de ondergrond en verbe
tert het herstelvermogen

Opheffen van ondergrondverdichting door woelen
is een noodmaatregel. Het middel is vaak erger
dan de kwaal. Wat er in de ondergrond nog aan
structuur en doorgaande poriën zit wordt vernield.
Losgemaakte grond verdicht gemakkelijk tot een
homogene dichte laag met slechte bodemfysische
kwaliteiten. Houd er rekening mee dat elke drie jaar
gewoeld moet worden.
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