Verdichting in het Noorden
Bodemverdichting in Noord-Nederland
Er wordt in de (landbouw)praktijk veel gesproken over een
teruglopende bodemvruchtbaarheid. Er is veel bekend vanuit
bodemonderzoek over de chemische bodemvruchtbaarheid
(bemestingstoestand). Gemiddeld genomen is deze op orde.
Bodemvruchtbaarheid is echter meer dan alleen chemie.
Het bestaat ook uit bodemleven (biologie) en de fysische
kant van de bodem. Bodemverdichting is één van de grotere
problemen in de Nederlandse bodems. Uit onderzoek van
Alterra blijkt dat 30 tot zelfs 60% van de percelen in Nederland
te kampen heeft met bodemverdichting, op een dusdanige
manier dat beworteling in deze bodemlagen niet meer
mogelijk is. Bodemverdichting ontstaat met name als grond
onder te natte omstandigheden wordt bereden of bewerkt.
Toename van gewicht van machines speelt hierbij ook een
belangrijke rol. Daarnaast kan bodemverdichting ook van
nature aanwezig zijn in het bodemprofiel.
Bodemverdichting, grote kluiten en blauwe zuurstofloze plekken.

Gevolgen van bodemverdichting
Bodems die sterk verdicht zijn leveren minder opbrengst en
brengen een verhoogd oogstrisico met zich mee. Verdichte
bodem presteert slechter vanwege:
•

Verminderde doorlatendheid: Water zakt niet weg in
de bodem waardoor er kans op plasvorming is op het
maaiveld en/of zuurstofloze omstandigheden in de
bodem.

•

Minder lucht in de bodem: Verdichting heeft ook een
negatieve invloed op de aanwezigheid en activiteit van
het bodemleven.

•

Verminderde beworteling: Droogtegevoeligheid en
verminderde nutriëntenbeschikbaarheid.

Verdichting op zandgrond. De zode ligt los op de rest van de
bouwvoor. De zode is nat en de laag er onder droog en verdicht.
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Figuur 1: Dichtheid (kg/dm3) voor het noordelijk akkerbouwgebied (zavel).

Resultaten melkveebedrijf
Er is gemeten op twee verschillende dieptes:
•

Bouwvoor: 10-15 cm diep

•

Ploegzool: circa 25-30 cm diep

Voor zandgronden in het melkveehouderijgebied van
Drenthe valt op dat de dichtheid op alle bedrijven beneden
de kritische grenswaarde ligt. Overal is sprake van matige
bodemverdichting. Op grasland met zandgrond is de
ondergrond gemiddeld iets dichter dan de bovengrond.

Spoorvorming op grasland, een zichtbare bodemverdichting.
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Figuur 2: Dichtheid (kg/dm3) voor de melkveehouderij (zand).

Effecten van management
De effecten van management op bodemverdichting zijn complex en moeilijk te herleiden. In eerste instantie is dit terug te
leiden op de complexiteit en verscheidenheid van het management van de verschillende agrariërs. Gewichten van machines
zijn veelal niet bekend, bandenspanning is niet op alle bedrijven bekend, zeker niet bij het uitbesteden van landwerkzaamheden
aan loonwerkers. Daarnaast kan één gebeurtenis, een oogst onder matige omstandigheden nog jaren later meetbaar zijn.
Op hoofdlijnen is voor grasland wel weer te geven dat er
minder bodemverdichting is als er sprake is van:
•

Ouder grasland

•

Beweiding

•

Een extensievere bedrijfsvoering

Daarnaast scoren boeren die al jaren bezig zijn met hun
bodemkwaliteit beter. Bij akkerbouw op zavel valt op dat
er sprake is van minder bodemverdichting in geval van een
biologische bedrijfsvoering. Daarnaast kunnen extensievere
bouwplannen, een goede ontwatering en vroeg ruimende
gewassen (vroege oogst), boven over ploegen, een positieve
bijdrage hebben op de bodemstructuur.

Opheffen en voorkomen van bodemverdichting
Er zijn veel maatregelen die bij kunnen dragen aan een goede bodemstructuur. Uiteindelijk is het een combinatie die tot een
succesvolle bedrijfsvoering leidt.
Enkele belangrijke aandachtspunten zijn:
•

Werk onder droge omstandigheden

•

Gebruik voldoende grassen of granen in de rotatie

•

Zorg voor een goede ontwatering

•

Gebruik lichte machines en brede banden

•

Verlaag de bandenspanning

Ook voor bodemverdichting geldt: voorkomen is beter
dan genezen. Het kan vaak jaren duren en veel inspanning
kosten voor een verdichte bodem weer hersteld is. Als er
eenmaal bodemverdichting is opgetreden, gaat het vaak om
verdichting van de ondergrond; verdichting in de laag onder
de bouwvoor. Woelen met een woelpoot op de diepte van
de verdichting is dan vaak de geadviseerde manier om deze
verdichting op te heffen. Let er daarbij wel op dat woelen op
zichzelf een tijdelijk effect kan hebben. Daarnaast kunnen
poriën van een niet verdichte laag verstoord of versmeerd
raken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aequator Groen & Ruimte
e-mail: aequator@aequator.nl
Telefoon: 088 426 2422

