
1 
December 2017 E. van Essen en W. Harder Aequator Groen & Ruimte 

Verkennend onderzoek naar 
bodemverdichting 



2 

Inleiding 
Deskstudies (o.a. Akker et al., 2014) wijzen naar grote 
problemen met verdichting in de Nederlandse 
landbouwgronden. In de praktijk wordt dit ook vaak zo 
ervaren door grondgebruikers. Vanuit de provincies 
was er de wens om bodemverdichting beter te 
kwantificeren.  
 
Samen met studenten zijn er in totaal ruim 150 
percelen bemonsterd en zijn er 4 bijeenkomsten met 
de deelnemende agrariërs georganiseerd. 

Onderzoek van Akker et al., toonde aan 
dat 45% van de Nederlandse bodem te 
maken heeft met verdichting 
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Vraagstelling 

Met dit onderzoek wilden we de volgende vragen beantwoorden: 
 

• Wat is de mate van ondergrondverdichting van landbouwpercelen in de drie noordelijke 
provincies op verschillende grondsoorten?  

• Is er een verschil in de mate van ondergrondverdichting tussen de onderzochte grondsoorten?  
• Is er een verschil in ondergrondverdichting tussen verschillende grondlagen?  
• Is er een verschil in ondergrondverdichting tussen biologische en gangbare percelen?  
• Is er een verband tussen de mate van ondergrondverdichting en het management van de boer? 
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Opzet van het onderzoek 
Verspreidt over 2015, 2016 en 2017 is Aequator Groen & Ruimte samen met studenten van 
de hogeschool Van Hall Larenstein en de Wageningen Universiteit bezig geweest met het 
meten van bodemverdichting in de drie noordelijke provincies. 

Er zijn verschillende grond- en bedrijfssoorten onderzocht: 
• Zavel  (akkerbouw) 
• Dalgrond (akkerbouw) 
• Zand  (akkerbouw en veeteelt) 

 
Op de volgende pagina staat een overzicht van de ligging van  
de bezochte bedrijven. Talis Bosma 

Welmoet Deinum 
Julius Kuipers 
Hendrik Hooghiemstra 
Arnoud de Zeeuw 
Rogier Bousema 
 

Peter Aartsma 
Wiebe Harder 
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Overzicht van de bedrijven die zijn bezocht voor dit onderzoek. 
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Opzet van het onderzoek 
Bij het bemonsteren van een bedrijf is eerst de agrariër geïnterviewd. Er zijn vragen gesteld over 
de percelen die worden bemonsterd en over de bedrijfsvoering (bouwplan, grondbewerking, 
bemesting enzovoorts) van de agrariër.  

Per bedrijf zijn er twee percelen bezocht. Aan de boer is 
gevraagd om twee gemiddeld presterende percelen aan te 
leveren. Hiermee zijn slechte plekken gemeden, dit om 
geen vertekenend beeld te krijgen van bodemverdichting. 
 
Op ieder perceel zijn twee kuilen gegraven. Per kuil zijn 3 
ringen in de ploegzool geplaats (30cm -mv) en 3 ringen in 
de ondergrond (45 cm -mv). Voor grasland was dit 
respectievelijk 10 en 30 cm -mv. 
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Meten van de verdichting 

De gevulde ringen zijn in een 
droogstoof gedroogd (minimaal 
24 uur op 105 °C) om het water 
te laten verdampen. 
Vervolgens is het droge gewicht 
bepaald. 

De met grond gevulde ringen zijn geanalyseerd in een 
lab. Hier is de droge bulkdichtheid bepaald. Dit is een 
indicatie voor het aantal poriën in de bodem en dus een 
indicatie voor de graad van verdichting. Bulkdichtheid 
wordt uitgedrukt als een gewicht per volume, 
bijvoorbeeld kg/l of ton/m3.  

Voorbeeld van 
monstername in het veld 
voor grasland. 
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Verband bulkdichtheid en verdichting 
Bodemverdichting is het samendrukken 
van de bodem door druk van boven 
(bijv. zware rooimachines). Het 
samendrukken van de bodem gaat ten 
koste van de poriën in de bodem. 
 
Het verdwijnen van de poriën zorgt 
voor problemen met lucht, water en 
dus nutriëntentransport in de bodem. 
Ook de wortelgroei ondervindt hinder 
van een poriënafname. 
 

Voor een aantal zavel monsters is ook de porositeit 
gemeten (Aartsma, 2017). Er is een duidelijk verband 
tussen de hogere bulkdichtheden en een lagere 
porositeit. 
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Gevolgen verdichting 
Zoals gezegd wordt door de afname van de poriën het transport in de  
bodem belemmerd. 
 
Dit vertaald zich in de volgende gevolgen: 
• Beperkte beworteling 
• Slechter waterdoorlatend / plasvorming 
• Minder opbrengst (10-30%) 
• Meer oogstrisico’s 
• Grotere piek afvoeren 
• Meer beregening (1-2 beregeningsbeurten) 
• Slechtere benutting nutriënten / meer af- en uitspoeling 
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Uitleg resultaten 
De resultaten zijn per perceel gemiddeld tot 1 waarde voor de ploegzool  (   ) en 1 waarde voor de 
ondergrond (    ). De verticale balken geven de spreiding weer van deze gemiddelden. 

De twee horizontale lijnen geven dichtheden aan waarbij 
men in de literatuur spreekt van bodemverdichting. In de 
literatuur is er discussie over de dichtheden waarbij van 
verdichting gesproken wordt, vandaar dat er hier is gekozen 
voor een bandbreedte. 
• De onderste lijn geeft de laagst genoemde waarde in de 

literatuur weer 
• De bovenste lijn is de hoogste referentiewaarde 

 
Alle punten die onder deze bandbreedte liggen hebben 
waarschijnlijk geen last van verdichting. Alles wat ertussen 
ligt daar speelt verdichting een rol. Wanneer een punt 
boven de bandbreedte ligt kan men zeker problemen 
verwachten van de verdichte bodem. 
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Resultaten – Akkerbouw op dalgrond 
De spreiding in de gemeten dichtheden is erg groot. Dit komt door het heterogene 
karakter van de dalgronden. Er komt afwisselend zand en veen voor, ook zijn veel gronden 
gemengwoeld. Dit zorgt ervoor dat dalgrond erg heterogeen is. Veen zorgt voor laag 
uitvallende meetwaarden en dus voor grote spreiding. Hierdoor is het lastig om conclusies 
te trekken voor deze groep. 
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Resultaten – Akkerbouw op zand 
Voor zand is de spreiding minder groot, door minder aanwezigheid van veen(resten). Vrijwel alle 
metingen die een kleine spreiding hebben (betrouwbare metingen) liggen rond de bovenste lijn 
van de bandbreedte. Voor de onderzochte zandpercelen is er op 16 van de 20 percelen (80%) 
sprake van verdichting.  
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Resultaten – Akkerbouw op zavel 

De spreiding in de zavelgroep is zeer laag, deze gronden hebben een homogene opbouw. De 
percelen zijn gesorteerd op het lutumgehalte, variërend van lichte zavel (Mn15) tot lichte klei 
(Mn35). Er is geen verschil in dichtheid tussen deze groepen.  
Bijna alle percelen (±80%) liggen in of boven de bandbreedte van dichtheden waarbij 
verdichting speelt. 
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Resultaten – Veeteelt 
De focus bij de veeteeltgroep lag voornamelijk op zandgrond. Desalniettemin zijn er ook een aantal 
percelen bemonsterd die op een andere grondsoort lagen (zie de figuur). De veenpercelen hebben 
wederom een zeer grote spreiding. De zandpercelen liggen relatief laag ten opzichte van de 
bandbreedte, zeker wanneer het wordt vergeleken met akkerbouw op zand. Slechts 20% van de 
veeteeltpercelen ligt rond de bovenste grenswaarde. 
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Resultaten – Invloed management boer 

Aan de hand van het interview dat is afgenomen tijdens het bezoek aan het 
bedrijf is er gekeken of er verschillen in bulkdichtheden gekoppeld kunnen 
worden aan verschillen in bedrijfsvoering. 
 
Hierbij is gekeken naar de manier van bemesting, hoofdgrondbewerking en 
het bouwplan. 
 
 
Voor de dalgrond was de onzekerheid in de metingen te groot om nog een 
verband te kunnen leggen tussen de bedrijfsvoering en de gemeten 
dichtheden. 
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Resultaten – Invloed bemesting akkerbouw 
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Voor de zandgroep lijkt er geen 
duidelijk verschil te zijn tussen 
de mestverspreider en de tank. 
Dit is in de lijn der verwachting. 

Sleepslang op zavel lijkt niet het 
verwachte effect te hebben. 
Omdat de spreiding in de data 
erg klein is, is het lastig duidelijke 
verschillen te benoemen. 
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Resultaten – Invloed grondbewerking akkerbouw 
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Niet kerende grondbewerking 
(NKG) lijkt nog geen positief 
effect te hebben op de 
bulkdichtheid van de ploegzool 
en de ondergrond voor 
zandgronden.  

Ploegen zorgt in alle gevallen 
voor hoge dichtheden op 
zavelgrond. Bij spitten en NKG zit 
er meer spreiding in de gemeten 
dichtheden. 
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Resultaten – management zavel 
Voor akkerbouw op zavel is dieper ingegaan op het management. De resultaten zijn hieronder 
weergegeven. 

Deelnemers zijn ingedeeld in categorieën aan de hand van het afgenomen interview. Er zijn 
drie categorieën: (1) slecht, (2) middelmatig en (3) goed. Vervolgens zijn de bedrijven 
gerangschikt op de gemeten bulkdichtheid. De hoogste bulkdichtheden zouden dan moeten 
corresponderen met veel rode vlakken (slecht, categorie 1). Er is enkel een diffuus beeld te 
zien, de categorieën zijn willekeurig verdeeld over de gemeten dichtheden. 



19 

Discussie – Bedrijfsvoering 

Bemesting 
Het vergelijken met de bulkdichtheden en de 
bemestingsmethoden levert geen eenduidig beeld op. 
Wat opvalt is dat de zavel percelen die bemest worden 
met een sleepslang allemaal hoge dichtheden hebben. 
Voor de twee andere methodes zit er meer variatie in de 
gemeten dichtheden. De verwachting dat een 
sleepslangbemesting de bodem ontziet omdat er met 
minder zwaar materieel gewerkt wordt gaat dus niet op. 
Het kan zijn dat hier een fossiele ploegzool/verdichting 
wordt gemeten. 

Grondbewerking 
Ook op dit criteria valt de data niet uit elkaar te trekken. Waarschijnlijk spelen hier naast het 
fenomeen van de fossiele ploegzool ook andere factoren een rol, bijvoorbeeld de timing van de 
uitgevoerde bewerkingen en natuurlijke eigenschappen zoals lutum- en organische stofgehaltes. 

Fossiele ploegzool 
Vroeger werden vrijwel alle 
landbouwgronden geploegd. Dit kan 
betekenen dat bijna overal een 
ploegzool in zekere mate aanwezig is. 
Gronden waar sinds enkele jaren 
bijvoorbeeld NKG wordt toegepast, 
kunnen nog steeds de verdichte 
ploegzool hebben van al die jaren dat 
er geploegd is, dit noemen we een 
fossiele ploegzool. Een ploegzool kan 
verdwijnen door een actief 
bodemleven, maar dat kost tijd. 
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Conclusie 
Bij de bedrijven op zavelgrond lijkt op veel percelen sprake van bodemverdichting (+/- 
75%) van de bodem. Hierbij zijn ploegzolen sterker verdicht dan de ondergrond. 
Op zandgronden:  

Veeteelt  6 van de 10 grasbedrijven matige bodemverdichting. 
Akkerbouw 11 van de 20 bedrijven sprake van bodemverdichting. 

Koppeling bodemverdichting met management is  lastig. Indicaties wijzen naar 
intensiteit bouwplan, laatste tijdstip oogsten, niet weiden, biologisch, sleepslangen, 
bewuste bodem boer. 
 
De gemeten bulkdichtheden hangen van meer af dan alleen de verdichting. 
Kleigehaltes, organische stof, en andere natuurlijke eigenschappen van de bodem 
spelen een grote invloed. Daarnaast is het lastig om het management te kunnen 
kwantificeren en in hokjes te stoppen. 
Door deze combinatie van factoren was de koppeling van bodemverdichting met 
management lastig. 

Het overgrote deel van de landbouwgronden zijn verdicht. De exacte 
oorzaak is niet precies aan te wijzen. 


