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Emissiebeperking grondgebonden teelten

“Hoe te voldoen aan de zorgplicht voor  

grondgebonden teelten”

Wim Voogt, Jos Balendonck, Geert Franken, Aat van 
Winkel

Aanleiding

 Grondteelt “stabiel areaal” 1000 – 1200 ha

 Gesloten systeem onhaalbaar

● Grondwater < 1 m: kwel/inzijging

● Grondwater > 1 m: wegzijging / uitspoeling

 Doelstellingen: nul emissie in 2027

Vanwege behalen doelstellingen KRW (Nitraat Richtlijn)

Daarnaast MilieuKwaliteitsnormen (MTR) ( pesticiden)

Sinds 2014 “Zorgplicht”
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Hoe voldoen aan ‘Zorgplicht’

Watergeven en bemesten moet zijn afgestemd op 

de behoefte van het gewas

Hoe te weten wat gewasbehoefte (water, N) is ?

Hoe vertalen naar watergift ?

Hoe vertalen naar mestgift ? 

Aanpak

Grondgebonden teelt:

Gesloten waterkringloop onhaalbaar

Oplossing: sturing op input

Emissie beperking via waterspoor

Watergift afstemmen op behoefte

Leren uit ervaring
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Wat is eerder gedaan

 1996 – 2002 

Mineralenbalansen, Uitspoeling, Toepassing Tensiometers, Denar AquaControl, 

Fertigatiemodel

 2008-2010 

Praktijknetwerken, eenvoudige lysimeter (biobedrijven, chrysant)

 2011 – 2012  Glastuinbouw Waterproof: 

Emissiemanagementsysteem, lysimeter, vochtsensoren, modellen

 2013

Optimalisering (eenvoudiger lysimeter, vochtsensoren), Monitoring bedrijven

 2014 - 2017

Uitbreiding andere teelten (lysianthus, alstroemeria, freesia), 

Doorontwikkeling robuuste sensor, Monitoring

Vermindering kwel-Inzijging
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Enkele voorbeelden van onderzoek Praktijk

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

Afzuigventilator voor stomen

Singalering waterniveauLysimeter

Chrysant
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Voortschrijdend inzicht

9

Of niet..... (?)
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Alstroemeria

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

Drain pct :

18%
12%
32% (19 %)

Lysianthus
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Met vochtsensoren en verdampingsmodellen kun 

je het beregeningsoverschot niet meten

kwantificeren, alleen een lysimeter kan dat. 

“Lysimeter !”

“Lysimeter duur en beperkt”

De lysimeter is duur, en verstoort plaatselijk

teeltmanagement. 
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“Vochtsensoren OK, 

maar weet wat je doet ...”

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. 

“Kwaliteit kost wat”

Er zijn heel veel vochtsensoren op de markt. Er zit 
heel veel goedkope “troep” tussen. Als je iets goeds
wil hebben moet je er ook voor betalen. 
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Samen

Vochtsensoren geven snel een indicatie. 

Samen met de lysimeter zijn set-points voor
watergift eenvoudig in te stellen.

Vermindering kwel / inzijging: 

Toepassing “kniebocht” op drain

Beregeningsoverschot

Grondwater

kwel

situatie 1 uitstroom

op hoofddrain

Verhoogde 

grondwaterspiegel
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Vermindering kwel / inzijging: 

Toepassing “kniebocht” op drain

Beregeningsoverschot

Grondwater

kwel

Kleiner verschil 
grondwaterstand  -
drainage 

situatie 2 met kniebocht

situatie 1 uitstroom

op hoofddrain

Verhoogde 

grondwaterspiegel

Volgens teler

Drainwater ca 500 m3 minder dan “normaal”

Ook andere locatie bedrijf onderbemaling
uitgezet

Tabel 3.2 Totale gift, verdamping, drainage en de daaruit berekende inzijging in m3/ha en als % van 
de totale drainage, oer de periode voor en na de peilverhoging 
 

 Gift Verdamping Drain bedrijf Inzijging % inzijging 

Juni-dec 2233 1807 2771 2345 85% 

dec-mrt 624 318 504 199 39% 
 

Eindresultaat
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Conclusie beperken kwel

 Kwel en inzijging zijn een probleem

● Zoete kwel, (deels) herbruikbaar

● Zoute kwel niet bruikbaar

 Terugdringen lastig

● Dubbel drainagenet ; mogelijk voor nieuwe
vestiging

● Peilverhoging grondwater; lijkt een effect, maar 
hoe effectief ?

Conclusie

 Beregeningsoverschot ( emissies) grondgebonden teelten is nog altijd fors

 Watergeven op maat is een leerproces. Hulpmiddelen lysimeter en 

verdampingsmodel, vochtsensoren geven inzicht en helpen strategie

aanpassen.

 Vochtsensoren:prima instrumenten voor monitoring gift, techniek: niet alles is 

geschikt.

 met alleen sensoren is uitspoeling niet te kwantificeren. 

 Uit analysecijfers (drain en bodem) lijkt het erop dat de hoeveelheid

bemesting omlaag zou kunnen

 Peilverhoging op drainage vermindert kwel, is een redelijk simpele methode
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Wat weten we nog niet ?

 Waarom kan de gift niet naar 0 –uitspoeling

● Teeltkundig (produktie / kwaliteit)

● Technisch ( beregeningspatroon, verdeling )

● 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)

Aanpak

Doel

 Het (door-)ontwikkelen van hulpmiddelen die telers van 
grondgebonden gewassen in staat stelt een
beregeningsoverschot te minimaliseren, of daarnaast de 
kwelstroom te beperken, en daarmee te kunnen voldoen
aan de ‘zorgplicht’. 

24
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PPS concreet

WP1 

● Virtuele Lysimeter

● Ontwikkelen en testen

● Uitspoelings-indicator

● Verder zoeken naar “ideale sensor”

● Ontwikkelen softwaremodule en testen

● Praktijktesten en implementeren

WP2

● Drain / peilverhoging

● Toepassen en monitoren

25

Virtuele 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 lysimeter
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Virtuele lysimeter
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Virtuele lysimeter
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Virtuele lysimeter

29

Irrigatie
Verdamping

Flux laag 1 -2
Flux laag 2 – 3
Flux laag 3-4

Berekening watergehalte

30
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Waterbalans

31

32
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Wat kan met de virtuele lysimeter worden

berekend ?

 Vochtgehalte per bodemlaag (grafisch, trend)

Waterberging per bodemlaag ( grafisch, trend)

Wateronttrekking sinds vorige gietbeurt (en cumulatief
per teelt, jaar e.d)

 Uitspoeling sinds vorige gietbeurt (en cumulatief per 
teelt, jaar e.d)

 Geadviseerde watergift voor vandaag (+ intensiteit )

 Maximale watergift tot aan uitspoeling

 Uitspoeling bij een bepaalde watergift

 Geschatte aanvoer uit capillaire opstijging

33

Wat is output ?

 In overleg met telers

34
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Ontwikkeling idee: 

Uitspoelingsmonitor

Observaties:

• Geen zichtbare correlatie tussen

vocht metingen en drain 

• Bodemdynamica speelt een grote

rol.

• Bodemwater: niet-lineair gedrag.

• Weinig verandering in onderste

laag.

• Grote verschillen in drain t.g.v. 

variaties in bodemtype.

Impulsresponsies

(Gemiddelde 6 watergiften, 6-26 juli)
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Peilverhoging

wat is het effect op lange termijn van peilverhoging

● de teelt: beworteling

● bodem: grondbewerking, organische stof

 hoe kan worden ingespeeld op seizoensfluctuaties van het 
grondwater. 

 hoe praktisch om te gaan met momenten waarbij
grondwater verlaagd moet worden (bijv. stomen). 

PPS 2020: hergebruik drainagewater

Wat zijn de belemmeringen bij hergebruik:

● Ziekten, zout, nutriënten, organische stof, voor de 
plant giftige stoffen (amaryllis, freesia?)

● Volume: wel/geen kwel/inzijging

● Kwaliteit meten!

 Hoe op te lossen:

● Filtreren, ontsmetten, recirculeren en bijmengen

● Zuiveren: volumes

 Demo van apparatuur bij telers

● Discussie met telers

 Gewassen: freesia, chrysant, lisianthus, radijs, 
zomerbloemen

 Wachten op goedkeuring
38



07/10/2019

20

Vragen ?


