
Bijeenkomst: vochthuishouding, bodemstructuur en beregening 
 
Na een aantal droge jaren waren er in het teeltseizoen van 2021 nauwelijks problemen met 
droogte. Beregening was dan ook niet of nauwelijks nodig, maar vochtafvoer was juist extra 
belangrijk. In deze onlinebijeenkomst ging bodemkundige Anna Zwijnenburg (Van Tafel naar 
Kavel) in op de waterhuishouding van de bodem en bracht daarbij onder andere oude kennis 
voor het voetlicht. Vervolgens praatte Harm de Boer (Delphy) deelnemers bij over de 
resultaten van een beregeningsproef die plaatsvond in 2020 en 2021. 
 
 
Een gezonde bodem 
Volgens Anna zijn er drie belangrijke doelen bij de vochthuishouding in de bodem: een 
goede bodemstructuur, het gehalte organische stof en het verbinden van de bovengrond en 
de ondergrond. Opvallend is dat een vochtkarakteristiek (pF-curve) op een analyse van 
Eurofins het gevolg van verdichting en een slechte structuur niet laat zien. Dat komt omdat 
de curve op zo’n analyse een berekende curve is. Bij een meting op het perceel zelf is de 
invloed de bodemstructuur op de vochtkarakteristiek wel zichtbaar. 
 

 
Vochtpercentage in een profielkuil, op de grens van humusrijke grond en een ondergrond van 
compact zand. 
 
  



Het bodemprofiel is niet homogeen 
Kleine poriën (kleiner dan gangen van 
regenwormen) spelen een grote rol in de 
vochthuishouding van de bodem. Anna 
liet verschillende foto’s zien van vocht wat 
zich ophoopt boven een compacte 
zandlaag onder een humusrijke bodem. 
Meting van het vochtpercentage (te zien 
op de afbeelding hierboven) laat duidelijk 
zien dat het vochtpercentage in de 
bovenlaag tussen de twintig en dertig 
procent schommelt, maar in de zandlaag 
rond de tien procent schommelt. De 
aansluiting op de onderlaag kan worden 
verbeterd door na een diepe 
grondbewerking een diep-wortelend 
gewas te telen. De wortels voorkomen dat 
de bodem na de bewerking weer dicht 
slempt. Op de onderstaande foto is te zien 
de wortelgangen nog jarenlang in de 
zandlaag in stand blijven. Hierdoor 
draineert de laag veel beter. 
 

Wortelgangen blijven jarenlang in stand in de zandlaag. 
 
 
Verschil zomer- wintergraan 
Een wintergraan wortelt al vroeg in het jaar diep. Anna liet dat zien a.d.h.v. een mooi 
onderzoek ‘uit de oude doos’. In februari passeert het wortelgestel de 40 cm en in april 
bereiken de wortels een diepte van 1 meter. Een zomergraan komt uiteindelijk net zo diep, 
maar bereikt de 40 centimeter pas eind april en de 1 meter begin juni. Anna ziet dit ook echt 
in de praktijk in profielkuilen, ook als er bovengronds bij wintergraan maar een heel klein 
plantje staat wortelt het wintergraan al diep. 

 
Links is de beworteling van een wintergraan te zien, rechts die van een zomergraan. 
 



Een goede manier om de vochthuishouding van de bodem te verbeteren is het opnemen van 
een wintergraan in het bouwplan. De teelt kan eventueel worden voorafgegaan met een 
diepe grondbewerking. 
 
 
Beregening 
In 2020 en 2021 heeft Delphy een proef uitgevoerd waarin beregend werd met verschillende 
kwaliteiten water. Om het juiste moment van beregenen te bepalen werden vochtsensoren 
gebruikt. In de proef is bij zes behandelingen gekeken naar de invloed op de 
gewasopbrengst. Er is beregend met kraanwater, oppervlaktewater bij het perceel, 
grondwater met een hoog ijzergehalte, oppervlaktewater met een hoog natriumgehalte en 
middels druppelirrigatie. Daarnaast zijn er veldjes niet bergend. De proef is uitgevoerd in de 
aardappelteelt. In 2020 is er 4 keer een watergift gegeven van tekens 25 mm. Bij de 
druppelirrigatie is 15 mm gegeven, waarbij de vraag was of je met minder watergift dezelfde 
opbrengst kunt behalen. 
 
 
Resultaat 
Harm heeft de ervaring aardappels vroeger afsterven wanneer ze zijn beregend. In de proef 
was echter het tegenovergestelde effect zichtbaar: de veldjes die niet waren beregend 
stierven eerder af. Op de onderstaande afbeelding is dat goed te zien in de veldjes met een 
‘F’ erin. 
 

 
Bovenaanzicht van de beregeningsproef aan het einde van de teelt. 
 
In 2020 lieten de proefveldjes zonder beregening en met druppelirrigatie een slechtere groei 
zien dan de andere veldjes. De kwaliteit van het beregeningswater maakte geen verschil. Bij 
druppelirrigatie moet wel opgemerkt worden dat er minder water was gegeven en dat de 
driptape tussen de ruggen was. In 2021 is de driptape boven op de rug geplaatst, maar door 
de nattere zomer heeft beregening in 2021 geen invloed gehad op de opbrengst. 



Uit het publiek kwam een vraag over of de beworteling dieper is bij druppelirrigatie. Harm 
verwacht van niet. De invloed van beregening op beworteling is volgens hem niet zo groot 
als gedacht. Wanneer een plant namelijk minder water heeft en zou gaan ‘zoeken naar 
water’, neemt tegelijk ook de (wortel)groei af door het tekort aan water. 


