
Webinar Emissiebeperking 

grondgebonden teelten
15 oktober 2020



Programma

1. Introductie door Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)

2. Huishoudelijke mededelingen

3. Kader; zorgplicht en onderzoek door Margreet Schoenmakers

4. ‘Watergeven naar behoefte’ door Wim Voogt (Wageningen University & 

Research)

5. Resultaten virtuele lysimeter door Geert Franken (Wageningen 

University & Research)



 Hoe werkt het webinar?

 Korte presentatie

 Behandelen van uw vragen (zoveel mogelijk)

 Stel vragen via de ‘Q&A knop’

 Vooraf gestelde vragen staan zoveel mogelijk in de presentatie

 Stel op elk moment vragen

 Vragen worden voor iedereen zichtbaar nadat deze is beantwoord

Huishoudelijke mededelingen



Wetgeving

 Kwaliteit oppervlaktewater beter, maar nog 

niet voldoende 

 Activiteitenbesluit milieubeheer:

 Gietwaterbassin

 Gebruiksnormen

 Hergebruik

 Gift afstemmen op behoefte gewas

 Zuiveringsplicht



PPS Zorgplicht
Grondgebonden teelten

 Gefinancierd door Stichting Kennis in je 

Kas / Topsector TU / Stowa / Ridder 

Growing Solutions BV 

 Projectdoelen:

 Van lysimeter naar virtuele 

lysimeter

 Hergebruik van drainagewater; 

verder onderzoek methode van 

de peilverhoging



‘Watergeven naar

behoefte’ 

Wim Voogt

Wageningen University & 
Research BU Glastuinbouw



Watergeven naar behoefte gewas in de grondteelt

“Hoe te voldoen aan de zorgplicht voor  grondgebonden 

teelten”

Wim Voogt, Geert Franken



Inhoud

Wat ging er vooraf

 Voorbeelden uit de praktijk

 Knelpunten

 De virtuele lysimeter

 De virtuele lysimeter in de praktijk

 Tenslotte
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Grondgebonden teelten

Gesloten waterkringloop onhaalbaar

Emissie beperking via het “waterspoor”

Oplossing: sturing op input

Watergift afstemmen op gewasbehoefte

Leren uit ervaring



Enkele voorbeelden van onderzoek Praktijk

Watergift naar behoefte
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Lysimeterbak, bovenrand van RVS, 
gaten voor grondkoeling

Afzuigventilator voor stomen

Signalering waterniveauLysimeter



Chrysant

Theoretisch

Beregenings-

overschot

Mismatch tussen

Berekening en meting:

- waterberging bodem ?

- verdampingsmodel ?



Voortschrijdend inzicht
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Veel ( zeer veel) uitspoeling Minder uitspoeling



Of niet..... (?)
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Nauwelijks veranderingen



Alstroemeria

Cumulatief jaarlijks: gift, verdamping, berekend overschot, 
drain lysimeter

Drain pct :

18%
12%
32% (19 %)



Lysianthus

Jaar % beregenings % drain
overschot lysimeter 

1           32             26
2           18             23
3           11             18 



“Lysimeter duur en beperkt”

De lysimeter is duur, en verstoort plaatselijk teeltmanagement. 



Bodemvochtsensoren. Goed voor monitoring. 

Maar: “weet wat je meet...”

Weing sensoren voldoen aan alle

wensen (kas-)telers

Bodemspecifieke kalibratie nodig.

Sensor op diepte ( 60 cm) weinig

info.

Met alleen sensoren is uitspoeling niet

te kwantificeren. 



Resultaten metingen vochtsensoren gecombineerd met lysimeter

Chrysant, twee maand periode
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Drain lysimeter (etmaal)



Resultaten metingen vochtsensoren gecombineerd met lysimeter
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Drain lysimeter (etmaal)

het wordt natter 
ook diepste sensor
Weinig drain lysim.

piek-watergift en drain
géén verandering
diepste sensor



“Kwaliteit kost wat”

Er zijn veel vochtsensoren op de markt. 
Niet alles is bruikbaar

Als je iets goeds wil hebben moet je er ook voor betalen. 



“Lysimeter !”

Met vochtsensoren en 
verdampingsmodellen 
kun je het 
beregeningsoverschot 
niet meten 
kwantificeren, alleen 
een lysimeter kan 
dat. 
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Hoe nu verder ?

 Beregeningsoverschot (emissies) grondteelten soms fors

 Op maat watergeven is leerproces. 

 Hulpmiddelen lysimeter en verdampingsmodel, vochtsensoren geven

inzicht en helpen strategie aanpassen.

 Vochtsensoren:prima voor begrijpen van bodem

 Niet geschikt om uitspoeling te beheersen



Wat zijn de belemmeringen

 Waarom kan de gift niet naar 0 –uitspoeling ?

● Teeltkundig (produktie / kwaliteit)

● Technisch ( regenleiding: patroon, verdeling, aanleg, onderhoud

● Bodemkunding (beschikbaar vocht)

● Plantkundig (beworteling)

● Sociologisch ( “het zit tussen de oren”)

 Gat in balans tussen gift – opname – hoeveelheid in drain

 Hoeveel meststoffen heeft gewas nodig en wanneer ?

● ( adviesbasis gericht op concentratie ipv hoeveelheid)



Wat kunnen wel ?

 Behoefte van het gewas zo goed mogelijk volgen

Watergeefsysteem optimaliseren

 Ontwikkelen van een hulpmiddel voor grondtelers
beregeningsoverschot minimaliseren
daarmee te kunnen voldoen aan de ‘zorgplicht’. 
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lysimeter

0 cm

Toplaag

15 cm

2e steek

30 cm

Ondergrond

60 cm

laag kleikorrels

Filterdoek

80 cm

gift
wateropname
( verdamping gewas en bodem)

Drain / overschot
Meting

normale (fysieke) lysimeter



Virtuele lysimeter

gift
Opname
( verdampingsmodel)

Drain / overschot

Bodem
vochtberging

0 cm

Toplaag

15 cm

2e steek

30 cm

Ondergrond

60 cm

laag kleikorrels

Filterdoek

80 cm

gift
wateropname
( verdamping gewas en bodem)

Drain / overschot Meting

normale (fysieke) lysimeter



Wat kan met de virtuele lysimeter worden berekend ?

 Per bodemlaag: 

● Vochtgehalte (grafisch, trend)

● Waterbuffering (grafisch, trend)

 Wateropname

● sinds vorige gietbeurt / cumulatief per teelt, per jaar

 Uitspoeling

● sinds vorige gietbeurt /cumulatief per teelt, jaar enz

 Advies watergift voor moment

 Maximale watergift tot uitspoeling

 Uitspoeling bij een bepaalde watergift

 Aanvoer via capillaire opstijging

29



Hoe werkt het
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WUR WEB SERVER

VL programma

Actie: irrigatie (+ EC/ + recept)

Data: Klimaat

Gewas data 

Soil data

Momenteel als excel programma

Beslisssing

ondersteunend

systeem



Resultaten virtuele lysimeter

Geert Franken

Wageningen University & 
Research BU Glastuinbouw



De virtuele lysimeter: vochtgehaltes
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De virtuele lysimeter: fluxen
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De virtuele lysimeter: fluxen
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De virtuele lysimeter: uitspoeling
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Gemeten en berekende vochtgehaltes
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Advies watergift
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 Jos Ammerlaan beschikt over een dagelijks overzicht
met daarin de advieswatergift



Overzicht vochtgehalte
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Overzicht uitspoeling
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Overzicht uitspoeling alle teelten
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Uitspoeling teelten zonder advieswatergift:

• Teelt 1: 18%
• Teelt 2: 30%
• Teelt 3: 34%

Uitspoeling teelten met advieswatergift:

• Teelt 4:18%
• Teelt 5:12%
• Teelt 6:15%



Advies watergift t.o.v. werkelijke gift
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Tenslotte

 Virtuele Lysimeter voldoet aan de verwachting

 Verdergaan met ontwikkelen tot een handzame tool

 Uitrollen op meerdere bedrijven

 Belangstellende telers kunnen ons benaderen

● Wim.voogt@wur.nl

● Geert.franken@wur.nl

● Of via Glastuinbouw Nederland
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Water webinars 2020

 19 november 2020: Ion-specifiek telen

 10 december 2020: Telen met toelating meer natrium

Aanmelden: glastuinbouwnederland.nl/webinars



Evaluatie

 Scan de code met de camera 

van je telefoon

 Vul de evaluatie in



Blijf op de hoogte via:

www.glastuinbouwnederland.nl

www.glastuinbouwwaterproof.nl

Bedankt voor uw aandacht!


