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“proces waarbij bodemdeeltjes herschikt worden zodat het 
volume aan holtes afneemt en deeltjes in nauwer onderling
contact komen te liggen, waarbij de bulkdichtheid toeneemt” (Soil 
Science Society of America)

©Pennsylvania State University

b

1. BODEMVERDICHTING: DEFINITIE EN CONCEPT
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• resultaat van verticale én laterale beweging van bodemdeeltjes
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• treedt op wanneer druk in bodem > draagkracht van bodem

• PCS is maat voor samendrukbaarheid van bodem, 
gevoeligheid en kwetsbaarheid voor bodemverdichting: 

PCS  gevoeligheid en kwetsbaarheid 

• afhankelijk van kleigehalte, OM-gehalte en vochttoestand:

hoe natter bodem, hoe kwetsbaarder (dus in voorjaar en herfst)

hoe minder OM, hoe gevoeliger

hoe meer klei  hoe gevoeliger indien bodem relatief nat
 hoe minder gevoelig indien bodem relatief droog

door voertuig, 
ploeg, vee, ...

bodemsterkte, 
precompressiestress PCS
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Geotechnics UGent©

• PCS typisch bepaald met oedometer (uniaxiale precompressietest)

©UGent

6/41



elastisch

plastisch

PCS
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3.5. SOIL STRUCTURAL DEGRADATION
3.5.1. SOIL COMPACTION

Concept

elastic

plastic

PCS



simulatie contactdruk &
drukvoortplanting in bodem

voorspelling
draagkracht
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• courante maten voor vaststellen van (mate van) 
bodemverdichting (Huber et al. 2008):

 bulkdichtheid (schijnbare dichtheid, SSG)

 luchtcapaciteit

 doorlatendheid (permeabiliteit, hydraulische
geleidbaarheid, ~infiltratiesnelheid)

 indringingsweerstand (penetratieweerstand)

 score van visuele beoordeling
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bulkdichtheid: 
directe maat voor bodemverdichting
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luchtcapaciteit (afgeleid uit
waterretentiecurve): 
maat voor volume lucht (aanwezig in grote
poriën > 60 µm) onder natte
omstandigheden

©UGent



doorlatendheid: 
maat voor vermogen om water op te 
nemen, door te geven en af te voeren
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indringingsweerstand: 
maat voor doorwortelbaarheid

Gauthier Bouche
©HoGent, ILVO
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score van visuele beoordeling:
integrale bodemstructuur
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©SLU

macroporiën > 50 µm

X-stralen Computed Tomography 
CT scans
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ECa via 
ElectroMagnetic
Induction EMI

gewashoogte via drone

resistiviteit via 
Electrical Resistivity 
Tomography ERT

©UGent
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• oppervlakkige slempkorst

• verdichting bouwvoor

• vorming ploegzool

• ondergrondse verdichting

• natuurlijke verdichting
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oppervlakkige slempkorst: 
t.g.v. inslag regendruppels en
vervloeiing

Diksmuide (Lampernisse), augustus 2018
©UGent

Tielt, maart 2019
©UGent

©UGent



verdicht niet-verdicht

©Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais

©Egon Zitter

verdichting bouwvoor: 
t.g.v. te hoge contactdruk

©ILVO



vorming ploegzool:
t.g.v. telkens op dezelfde diepte te ploegen (samendrukking bodem
onder ploeg) + contactdruk door trekker in voor

©machinefreakz©Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais



ondergrondse verdichting:
t.g.v. te hoge wiellast

©Thomas Keller

Keller et al. (2019)

wiellast maaidorser wiellast trekker
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natuurlijke bodemverdichting:
t.g.v. bodemvormende processen



• bodemkwaliteit  (en dus functioneren van bodem)

• verstoorde bodemwater- en luchthuishouding

• verstoorde kieming en doorworteling van gewassen

• runoff en bodemerosie 

• afstroming en uitloging van nutriënten en agrochemicaliën 
(waterkwaliteit )

• kans op droogteschade en overstromingsgevaar 

• biodiversiteit 

• opbrengsten 

• N-mineralisatie  (verstoorde nutriëntencyclus)

• broeikasgasemissie  : N2O , CH4 ,  CO2  + NH3 
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3. GEVOLGEN BODEMVERDICHTING
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kruimelig, Sq = 1.8                                                      verdicht, Sq = 4.4

©UGent

afname bodemkwaliteit
= vermogen van bodem om functies optimaal te vervullen
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verstoorde
• water- en luchthuishouding
• kieming en doorworteling

bodem met goede structuur verdichte bodem
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Ren et al. 
(2019)



Oudenburg (Westkerke), maart 2020
©UGent

Tielt, augustus 2021
©UGent



Lampernisse, Belgium, January 2018 
©UGent

2/24Diksmuide (Esen), februari 2014
©UGent

www.dov.vlaanderen.be

http://www.dov.vlaanderen.be/
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• runoff en bodemerosie

• afstroming en uitloging van 
nutriënten en agrochemicaliën 
( afname waterkwaliteit)



©Vlaamse Landmaatschappij VLM

Diksmuide, augustus 2018
©UGent

• opbrengstverliezen in Europa: 5-35% (Stanners & Bourdeau 1995)

• enquete in 2013 (EU-project; Hack et al. 2015): 
 34% van Vlaamse landbouwers ervaren bodemverdichting, 54% in 

Nederland, 73% in Zweden
 hiervan >80% negatieve invloed op inkomen

opbrengstderving

Keller et al. (2019)

tarwe-opbrengst Scandinavië

Keller et al. (2019)



Diksmuide (Lampernisse), november 2017
©UGent

Diksmuide (Lampernisse), augustus 2018
©UGent



in bouwvoor
(5-25 cm)

Håkansson, Compaction of Arable Soils (2005)
©UGent

gerst
Zwedenlosse bodem

licht
verdicht

matig
verdicht

sterk
verdicht

Arvidsson & Håkansson (2014)



N2O

N2O

Diksmuide (Leke), januari 2019 
©UGent

Diksmuide (Leke), januari 2019 
©UGent

veld A

veld B

effect op broeikasgasemissies



4. BODEMVERDICHTING IN VLAANDEREN

Gevoeligheid voor ondergrondverdichting (>40 cm) in Vlaanderen
(op basis van PCS berekend via pedotransfer functies van Lebert & Horn, 1991)

na indikking PCS-waarden tot 4 klassen 

(kPa)

©WUR-UGent



inventaris bulkdichtheid in Vlaanderen
42 akkers, verschillende textuurklassen

data: Lin et al. (2022)

bouwvoor

verdichte ondergrond

8%

28%

18%

diepere ondergrond

Van Hove (1969)
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inventaris luchtcapaciteit in Vlaanderen
42 akkers, verschillende textuurklassen

bouwvoor

verdichte ondergrond

77%

88%

74%

diepere ondergrond

data: Lin et al. (2022)



inventaris minimum permeabiliteit in Vlaanderen
42 akkers, verschillende textuurklassen

bouwvoor

verdichte ondergrond

35%

46%

25%

diepere ondergrond

data: Lin et al. (2022)
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indringingsweerstand (bij veldcapaciteit) op zes percelen (met verschillende texturen)

©UGent



inventaris indringingsweerstand (bij veldcapaciteit) in Vlaanderen
42 akkers, verschillende textuurklassen

bouwvoor

verdichte ondergrond

32%

98%

82%

diepere ondergrond

data: Lin et al. (2022)



inventaris bodemstructuurbederf in Vlaanderen
30 akkers, verschillende textuurklassen

bouwvoor (0-30 cm)

goede soil structural quality
 behoud goede bodemkwaliteit

slechte bodemkwaliteit
 verbeteringen op korte termijn

matige bodemkwaliteit
 verbeteringen op middellange tot lange termijn

41%

51%

8%

10%

55%

35%

ploegzool + ondergrond (30-80 cm)

categorieën: 
zie Ball et al. 
(2007, 2015)

90%

59%

©UGent
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1. Bodemverdichting: verschillende maten kunnen worden
gebruikt

2. Diverse vormen van bodemverdichting

3. Bodemverdichting leidt tot diverse on-site en off-site 
problemen

4. Aanwezig op substantieel deel van geselecteerde percelen 
(over textuurklassen heen)

BESLUITEN
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dank u!


