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Over het algemeen gaat men ervan uit dat erosie
vooral een fenomeen is dat op hellingen
veroorzaakt wordt door al dan niet overvloedige
neerslag. Het is inderdaad zo dat watererosie
meestal zeer spectaculair kan zijn, maar dat
neemt niet weg dat ook de wind een ernstige
factor kan zijn op Vlaamse percelen. Vooral de
hete en droge zomers van de laatste jaren
hebben aangetoond dat verschijnselen zoals
stofhozen of verstuiving niet enkel in de
woestijn voorkomen maar ook op Vlaamse
akkers behoorlijk wat schade kunnen
aanrichten. In dit dossier willen we het
fenomeen winderosie verklaren en aanzetten
geven naar technieken om het te voorkomen of
te beperken.
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Dossier Winderosie
in Vlaanderen
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Onlangs had men het nog over het
Saharazand dat in onze atmosfeer zat
en dat zorgde voor vuurrode zonsopgangen en zonsondergangen. Dat is
ook een gevolg van winderosie in
de woestijn. Ook op de Canarische
Eilanden wordt men enkele keren per
jaar geconfronteerd met stofwolken uit
de Sahara die de lucht vullen met een
geelbruine mist. Men noemt dit de
calima. Een deel van dat Saharastof gaat
zelfs de Atlantische Oceaan over tot in
het Amazonewoud waar het zorgt voor
de aanvoer van mineralen en bemesting voor de natuur.

er

waaid uit de kale vlakten en morenen
van de gletsjers dat dan honderden tot
duizenden kilometers verder terechtkwam. Het zand, dat het zwaarst was,
kwam eerst neer en vormde de zanden
van de Kempen en de Zandstreek, twee
gebieden die ongeveer de helft van
Vlaanderen uitmaken. De leem, een
beetje lichter, kwam wat verder neer en
vormde de Zandleem- en de Leemstreek. Als je weet dat de leemlaag op
sommige plaatsen vele meters dik is,
kan je je voorstellen welke enorme stofstormen hiervoor verantwoordelijk
moeten geweest zijn. En de kleideeltjes?
Die waaiden zover weg dat ze nadien
nog maar moeilijk te traceren waren.

Hoe ontstaat winderosie?
Bij winderosie komt het steeds aan op
twee zaken: een onbedekte bodem en
een voldoende sterke wind.
Men heeft kunnen nagaan dat vanaf
een windsnelheid van 5 à 6 meter per
seconde (18-20 km/uur) bodemdeeltjes zullen wegwaaien. Voor fijne deeltjes zoals leem en klei is dat al waarneembaar vanaf 4,5 meter per seconde
(16,2 km/uur of 3 Beaufort), wat helemaal niet zo veel is. Voor humusdeel- ->
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ls we voorbeelden zoeken van
winderosie kunnen we het
strand aan zee nemen op een
winderige dag. Iedereen kan zich voorstellen dat er op zo’n moment grote
hoeveelheden zand verplaatst worden
die dan meestal wat verder weer worden afgezet of die in de duinen terechtkomen. Er zijn in de loop der tijden
periodes geweest dat de erosie door de
wind zelfs fenomenaal sterk was. Tijdens de laatste ijstijden waaide er bijna
constant een sterke wind van over de
koude ijskappen boven Scandinavië en
het noorden van Duitsland en Nederland naar het zuiden. Op die manier
werd er veel zand, leem en klei opge-

Saharazand

en

Erosie is het afslijten van een vast oppervlak waarbij een verplaatsing
van het basismateriaal optreedt. Dit kan gebeuren door wind, water en
ijs maar ook door menselijk toedoen. We willen het hier specifiek
hebben over erosie veroorzaakt door wind. Op zich lijkt dit allemaal niet
zo belangrijk te zijn voor Vlaanderen, maar zoals we in een ander artikel
zullen aantonen, is het een fenomeen dat steeds relevanter wordt in
onze streken. In sommige streken op aarde is winderosie zelfs
belangrijker dan erosie door water.
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Wat is winderosie?
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Wat kunnen de gevolgen zijn?
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Op de Canarische Eilanden krijgt men regelmatig grote hoeveelheden stof uit
de Sahara over zich heen. Hier een beeld uit Gran Canaria.
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hierdoor op termijn verarmen. Het
wegwaaien van organische deeltjes
heeft een vergelijkbaar effect. Winderosie doet de bodemvruchtbaarheid
afnemen. In het voorjaar kan dit ook
serieuze effecten hebben op de omgeving omdat met de wind ook producten
voor onkruidbestrijding of plantenbescherming kunnen wegwaaien en
elders in de omgeving schade kunnen
veroorzaken. Er zijn ook al regelmatig
gevallen gemeld waarbij pas gezaaide
zaden wegwaaiden! Ook gebeurt het
geregeld dat bij een stevige wind de
wortels van planten komen bloot te
liggen.
Het stof dat kan opwaaien heeft ook
nadelige gevolgen voor de gezondheid.
Het is allang bekend dat fijn stof erg
schadelijk is voor mens en dier omdat
het bij inademing diep in de longen
terechtkomt, met alle gevolgen van
dien. Daarom klagen mensen veel
vaker dan vroeger over hinder als de
boer op zijn veld te veel stof veroorzaakt.
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De gevolgen van winderosie zijn zeer
verschillend. Zo zal wegwaaiend zand
meestal al snel weer neergezet worden
en verantwoordelijk zijn voor het
dichtslibben van greppels en grachten.
Ook kan zand heel wat schade veroorzaken aan (jonge) plantjes. Het heeft
een effect van zandstralen. Vooral in
het voorjaar, als de grond onbedekt is,
kan zand gemakkelijk opwaaien en
schade veroorzaken. De kleinere deeltjes waaien meestal verder weg en zijn
dan verloren voor het perceel waar ze
vandaan komen. Omdat deze kleinere
deeltjes meestal de vruchtbaarste
delen zijn van de bodem, zal die
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Winderosie doet de
bodemvruchtbaarheid
afnemen.

hoger de lucht in en kunnen over grote
afstanden meegevoerd worden. Dit
noemt men suspensie, het is eigenlijk
een soort ‘oplossen’ van het stof in de
lucht. Het Saharastof waar we het al
over hadden, is stof in suspensie.

Bo

tjes die aan de oppervlakte liggen, kan
het al gebeuren dat ze wegwaaien
vanaf 2 meter per seconde (7 km/uur of
2 Bft). Dat is bijna windstil!
Niet elk deeltje waait zomaar weg. Het
hangt ervan af hoe sterk de korrels
vastgehouden worden door de andere
bodemdeeltjes. Ook een bodem die
vochtig is, zal niet zo snel verstuiven
maar iedereen weet hoe snel de grond
in het voorjaar kan uitdrogen als er wat
wind op staat.
De kleinste deeltjes zullen dus het
snelst meegenomen worden door de
wind. Als de eerste korrel opwaait zal
die sprongetjes gaan maken waarbij hij
bij het neerkomen andere deeltjes kan
losknikkeren die dan op hun beurt
gaan springen. Dit verschijnsel noemt
men ‘saltatie’ of ‘springen’. Grovere
deeltjes zullen eerder geneigd zijn om
te gaan rollen over het oppervlak. Dit
noemt men dan ‘kruip’ of creep in het
Engels. De hele fijne deeltjes gaan dan

Winderosie komt veel vaker voor dan je
op het eerste gezicht zou kunnen denken. Misschien is het effect niet zo
spectaculair dan bij erosie op een hellend perceel, maar omdat het ook
voorkomt op vlakke percelen is het
totale effect niet te onderschatten.
Vooral door de schaalvergroting van
het gemiddelde akkerbouwperceel en
het verdwijnen van houtkanten en
heggen, krijgt de wind steeds meer vrij
spel. Als daar dan nog eens droge, winderige voorjaarsomstandigheden bijkomen, mogen we gerust stellen dat de
Vlaamse landbouwer het fenomeen
van winderosie toch beter ernstig
neemt. n
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In 2009 maakte UGent in opdracht van de Vlaamse overheid een soort
winderosiekaart met de naam ‘Afbakening van gebieden gevoelig aan
winderosie in Vlaanderen’. In dat document kunnen we heel wat
interessante zaken vinden over het fenomeen winderosie in
Vlaanderen. Uit de studie blijkt duidelijk dat winderosie een onderschat
probleem is dat niet alleen de landbouw aangaat, maar in sommige
streken ook problemen kan veroorzaken in andere sectoren.
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e belangrijkste bevinding uit
de studie is dat vooral in de
Antwerpse en Limburgse
Kempen, op de droge zandgronden, in
het voorjaar heel wat winderosie
optreedt. In de rest van Vlaanderen is
het probleem beperkter maar zeker
niet onbestaande. Een speciale vermelding is er ook voor terreinen die
onbedekt zijn omdat ze vervuild zijn
door zware metalen. Zo zijn er in de
Kempen verstuivingen rond (voormalige) fabrieken die zware metalen uit-

stoten of dat in het verleden deden.
Deze verstuivingen veroorzaken op
hun beurt weer risico’s op gezondheidsproblemen in de omgeving.

Extreme gevolgen
Er zijn in Vlaanderen gevallen beschreven van extreme gevolgen van winderosie. Over het wegwaaien van zaad
hadden we het eerder al, maar er zijn
gevallen bekend waarbij aardappelruggen wegwaaiden waardoor de pootaardappelen kwamen bloot te liggen.

In andere beschreven gevallen werden
maisplanten afgeknakt doordat de
stengels waren aangetast door zandstralen. Ook zijn er al meldingen
geweest van machines die kapot gingen doordat er te veel stof en zand door
de wind ingewaaid was.
Uit een aantal studies blijkt dat het
gemiddeld bodemverlies door winderosie in Vlaanderen elk jaar maar liefst
900 kg (bijna een ton) per ha bedraagt.
Dit is een gemiddelde, want uit de studie van de Gentse universiteit blijkt dat
dit in Vlaanderen tot 4,8 ton per ha en
per jaar kan oplopen. Andere berekeningen spreken zelfs over 8,4 ton per ha
per jaar. Dat zijn elk jaar meer dan 50
kruiwagens. Reken maar uit wat dit in
10 of 20 jaar kan betekenen. Gelukkig
zijn dit maar berekeningen en geen
absolute metingen. Toch mag het ons
even doen nadenken over het belang
van winderosie in de degradatie van
onze landbouwgronden. Winderosie ->
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Winderosiegevoeligheid van de Vlaamse gemeente
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is trouwens niet elk jaar even uitgesproken. In een nat voorjaar zal het
fenomeen zich veel minder voordoen,
maar het is alweer een paar jaar geleden
dat we dat nog mochten meemaken …

Medium

Laag

er

materiaal dan in de bewoonde wereld
terechtkomt, is het niet te verwonderen dat mensen zich zorgen maken
over hoe gezond dat allemaal is.
Maar ook een strakke drogende wind
kan heel wat stof doen opwaaien,
vooral als er ergens bodembewerkingen bezig zijn. Vooral (rotor)eggen en
andere bewerkingen om de grond fijn
te leggen, kunnen heel wat stof opwerpen. Ook bij oogstwerkzaamheden
produceren landbouwmachines heel
wat stof dat dan door de wind ver kan
worden meegevoerd. Het is belangrijk
om daarbij te beseffen dat in dit stof
vaak meststoffen zitten of restanten
van gewasbeschermingsmiddelen.
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Door winderosie
bedraagt het bodem
verlies gemiddeld elk
jaar 900 kg.

Zelfs met weinig wind kunnen grote hoeveelheden materiaal wegwaaien.
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Zeer laag

Verwaarloosbaar
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De laatste jaren zijn er steeds vaker
meldingen van het ontstaan van stofwolken of windhozen in alle streken
van Vlaanderen, met een voorkeur voor
de Kempen en de Vlaamse Zandstreek.
Een droog voorjaar zoals we de voorbije jaren hebben gekend, is daarvoor
de ideale oorzakelijke factor.
Iedereen heeft al wel eens op een
warme dag wervelingen zien ontstaan
op akkers. In deze wervelingen worden
eerst lichte organische deeltjes als stro
of droge bladeren opgenomen maar als
deze wervelingen doorzetten, komt er
al snel ook zand en andere bodemdeeltjes in terecht. Als zo’n windhoos of
stofhoos dan over een weg trekt, kunnen er gevaarlijke situaties voor het
verkeer ontstaan. Als al dit opgewaaide
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Stofwolken

Windererosiekaart van
Vlaanderen
In de Gentse studie probeert men ook
om aan de hand van een hele reeks
meetbare variabelen te bepalen welke
gebieden in Vlaanderen het gevoeligst
zijn voor winderosie. Op die manier
kon men een kaart opmaken, analoog
met wat er al voor erosie door water
bestaat. Daaruit blijkt duidelijk dat de
vaststellingen die men genoteerd had
uit getuigenissen van boeren uit heel
Vlaanderen min of meer correct zijn.
Het zijn inderdaad de (droge) zandgronden die het meest gevoelig zijn
voor de wind. Als daar dan nog eens
een dalend gehalte aan organische stof
bijkomt, zijn alle ingrediënten voor
problemen aanwezig. Deze organische
stof in de bodem zorgt er immers voor
dat bodemdeeltjes aan elkaar gecementeerd zijn en daardoor niet zo
gemakkelijk wegwaaien.
Met deze studie hebben beleidsverantwoordelijken net zoals landbouwers
degelijk materiaal in handen om maatregelen te nemen tegen deze sluipende
vorm van teloorgaan van de bodem. n

De studie ‘Afbakening van gebieden
gevoelig aan winderosie in Vlaanderen’
kan je raadplegen op www.vlaanderen.
be/publicaties/afbakening-van-gebieden-gevoelig-aan-winderosie-invlaanderen.
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Winderosie,
wat kan je
eraan doen?
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Als je de oorzaken van winderosie analyseert, dan kan je meteen een
aantal oplossingen uitdenken waarmee je het probleem kan aanpakken.
Windsnelheid beperken, zorgen voor een hogere bodemstabiliteit en de
bodem bedekt houden, zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten.
Hoe je dit kan bereiken, is natuurlijk een ander paar mouwen. We willen
hier graag een aantal mogelijke maatregelen aanreiken die in meer of
mindere mate haalbaar zijn op het gemiddelde landbouwbedrijf.

Windsnelheid beperken
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De windsnelheid is met voorsprong de
belangrijkste factor in het ontstaan van
winderosie. Het is dan ook logisch dat
maatregelen om de snelheid van de
wind op grondniveau te beperken een
zeer grote invloed zullen hebben op het
opwaaien van bodemdeeltjes.
Een eerste manier om dit te bereiken,
is het aanleggen van houtkanten en
heggen die de windsnelheid kunnen
breken. Vroeger was dit in het Vlaamse
landbouwlandschap geen punt omdat
het hele land was opgedeeld in kleine
percelen die omzoomd werden door
hagen, heggen en houtkanten of
bomenrijen. Door de schaalvergroting
werden de percelen groter waardoor de

wind meer vat kon krijgen en ook een
grotere strijklengte (de afstand die hij
ongehinderd over de grond kan strijken) halen waardoor ook de windsnelheid aan de grond gevoelig kon toenemen. Het is praktisch niet echt
realistisch om te pleiten voor een
terugkeer naar de perceelsindeling van
vroeger, maar het zou geen slecht idee
zijn om toch in de mate van het mogelijke proberen te zorgen voor windbrekers in het landschap. Heggen en hout-

Heggen en houtkanten
hebben een snelheids
verlagend effect.

© BART VLEESCHOUWERS

kanten hebben een snelheidsverlagend
effect over een afstand tot 25 keer de
hoogte. Een bomenrij van 15 meter zal
de windsnelheid verminderen tot 325
meter ver. Toegegeven, in de onmiddellijke nabijheid van de heg of houtkant
zal de opbrengst een beetje lager liggen, maar dat zal door de extra
opbrengst wat verderop ruimschoots
gecompenseerd worden.
Vooral in regio’s die zeer gevoelig zijn
voor winderosie blijft dit een belangrijke maatregel. We denken daarbij aan
de Kempen en de zandgronden in de
buurt van de kust. Maar ook voor percelen die blootgesteld zijn aan de wind
(bovenop hellingen bijvoorbeeld) kan
het aanplanten van windbrekers een
goede optie zijn.
Agroforestry, dat de laatste jaren meer
en meer in de belangstelling is gekomen, kan in dit kader een interessante
piste zijn. Dan heeft men het voordeel
van de windbreking gekoppeld aan de
productie van hout (op termijn) voor
percelen die last hebben van de wind.
Ten slotte kan het ook nuttig zijn om de
snelheid vlak boven de grond af te
remmen. Dit kan door de bodemruw- ->
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bodem zal het bodemleven trouwens
ook veel actiever zijn. Schimmels en
bacteriën zullen in zo’n geval ook zorgen dat zand-, leem- en kleideeltjes
stevig aan elkaar blijven hangen. Hoe je
die organische stof kan verhogen, is
een onderwerp waar we al vaker aandacht aan besteedden. Daar gaan we in
dit artikel niet dieper op in.
Er zijn echter ook meer technologische
manieren om de oppervlaktestabiliteit
van de bodem te verhogen. Men kan
allerlei producten op de grond spuiten
(cellulose, bepaalde kunststoffen) maar
dat is niet altijd toegelaten en het is
bovendien erg duur. In onze streken is
het sop dan meestal de kool niet waard.
De laatste jaren pleit men meer en
meer voor het mechanisch bestrijden
van onkruid. Dat is op zich een waardevolle ontwikkeling, maar door het
voortdurend loswoelen van de oppervlakte creëert men wel de ideale
omstandigheden voor het ontstaan van
winderosie. Als landbouwer weeg je
best perceel per perceel af wat de beste
aanpak is.
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heid te verhogen. Dat wil zeggen dat
men ervoor moet zorgen dat de bodem
niet heel glad ligt maar dat hij oppervlakkig eerder oneffen en ruw is. Dat
kan tot enkele centimeters boven de
oppervlakte een sterke remming van
de windsnelheid veroorzaken. Het is
immers net daar waar bodemerosie
ontstaat. Daarom kan het ook nuttig
zijn om bodembewerkingen loodrecht
op de overheersende windrichting uit
te voeren of toch zo veel mogelijk.
Plant- en zaairijen zo loodrecht mogelijk op de wind aanleggen, heeft een
vergelijkbaar effect. Bij ons is de overheersende windrichting zuidwest tot
west. Als het hard waait komt de wind
trouwens meestal uit die richting. Door
deze werkrichting aan te houden, creëer je dan richeltjes en hobbels die de
wind een beetje afremmen – dat kan
soms voldoende zijn.
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Bodemstabiliteit verhogen
Om winderosie te voorkomen, is het
ook nuttig om ervoor te zorgen dat de
bodemdeeltjes stevig aan mekaar vastzitten. Dan zal de wind ze minder
gemakkelijk kunnen losrukken en
meevoeren. De enige manier om dit op
een min of meer natuurlijke manier te
bereiken, is het verhogen van het
gehalte aan organische stof in de
grond. Humusdeeltjes werken als een
soort cement. In een humusrijke
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Door de bodem ruwer te maken zoals bij aardappelruggen remt men de wind
snelheid aan de grond af. Daarbij moet men zo veel mogelijk loodrecht op de
overheersende windrichting werken.

bodemdeeltjes kunnen voorkomen.
Aan de andere kant is het no-till-systeem,
waarbij de bodem niet gekeerd wordt
maar de oogstresten boven op de grond
blijven liggen, een manier om de
bodem te bedekken. Tegelijk is het een
goede methode om de bovenste laag
van de bodem snel aan te rijken met
organisch materiaal. De regenwormen
zullen er wel voor zorgen dat een groot
deel van het materiaal vlug onder de
grond zal verdwijnen.
Sommige onderzoekers raden aan om
op relatief zure bodems te bekalken
omdat kalk letterlijk als cement kan
werken tussen de bodemdeeltjes.
Maar hier past de bemerking dat kalk
ook zal zorgen voor een snellere
afbraak van de organische stof. Het is
niet altijd zo eenduidig!
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De bodem bedekt houden
Het afdekken van de bodem is misschien de logica zelf, maar toch zien we
nog al te vaak dat percelen in de winter
volledig onbedekt blijven liggen. Door
tijdig een groenbedekker in te zaaien,
zal je bijvoorbeeld het wegwaaien van

Maatregelen
tegen
winderosie
Bodem bedekt houden
•
•
•
•

Mulchen
Groenbedekking
No-till
Tussenteelten of onderzaai

Wind afremmen
• Aanplanten van wind
schermen (hagen, heggen,
agroforestry)
• Ruwere bodem
• Werken loodrecht op de
overheersende windrichting

Bodemstabiliteit
verhogen
• Meer organische stof
• Stabilisatoren opbrengen
• Bekalken op zuurdere gronden
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Uit enquêtes bij landbouwers blijkt dat
de bereidheid om erosiebeperkende
maatregelen te nemen gemiddeld
genomen niet echt groot is. Hier zijn
meerdere redenen voor. Zo is de
belangrijkste misschien dat de boer het
‘niet ziet’. Hij merkt niet echt dat er

In dit dossier hebben we
geprobeerd om winderosie op
de kaart te zetten. Het blijkt
een onderschat probleem
dat door een aantal relatief
eenvoudige maatregelen kan
worden voorkomen of toch
sterk verminderd. Gezond
boerenverstand en een
minimum aan inzicht in de
erosieprocessen kunnen al heel
wat moeilijkheden voorkomen.
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Bereidheid

erosie optreedt omdat het zo’n langzaam proces is. Erosie door regen is
meestal veel zichtbaarder en die wordt
tegenwoordig ook door de regelgeving
aangepakt. De bodemdegradatie die
door winderosie ontstaat is in de
meeste gevallen nog relatief gemakkelijk te compenseren door wat meer
bemesting toe te dienen of door
bodembewerking.
Andere redenen die landbouwers aanhalen waarom ze er weinig aan doen, is
dat het extra werk veroorzaakt, dat het
geld kost en dat het een opbrengstvermindering kan veroorzaken. Ook
hagen en houtkanten zijn bij veel boeren niet echt geliefd omdat ze het werk
kunnen belemmeren. Nochtans leveren die de interessantste grondstof om
de organische stof in de bodem te verhogen: houtsnippers! n
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Er zijn ook nog een aantal teeltmaatregelen die kunnen helpen om winderosie te beperken. Zo kan het nuttig zijn
om de afstand tussen de rijen kleiner te
houden dan men gewend is. Dat moet
teelttechnisch natuurlijk kunnen en de
machines moeten erop voorzien zijn,
maar het kan helpen. Ook de onderzaai
van een groenbedekker zoals bijvoorbeeld gerst in suikerbieten is een
mogelijkheid en wordt al vrij algemeen
toegepast.

Het is niet te
laat om jullie
grondbewerkingsmachines te
bestellen. Vraag
gerust na bij uw
PÖTTINGER
partner-dealer.
Meer info: info@poettinger.be
Uw dealer op: www.poettinger.at/go/dealer-BE
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