
Ervaringen met EC-perceelskaarten
•  De diepere (0-90 cm min maaiveld) EC-kaart is interessant om even-

tuele problemen in kaart te brengen. Problemen met structuur, ver-

dichtingen en waterschade komen vaak voor in de zone net onder de 

bouwvoor. 

•  De bodemscanner spoort afwijkende plekken op, waarna de grond 

nader onderzocht en eventueel gericht verbeterd kan worden. 

•  De scanner brengt de variatie in de bodemsamenstelling duidelijk  

in beeld. 

Ervaringen met pH-perceelskaarten
•  Uit scans blijkt dat de pH binnen een perceel, ook op duin- en zeezand-

gronden, behoorlijk kan variëren. Variaties van 0,5 tot 1 pH-punt on-

der en boven het gemiddelde kwamen op diverse percelen voor. 

•  De pH of zuurtegraad van de bodem heeft invloed op de beschikbaar-

heid van voedingsstoffen voor het gewas, de bodemstructuur, de biolo-

gische activiteit en daarmee samenhangend de mineralisatie. 

Organische stof
Organische stof speelt een belangrijke rol bij de eigenschappen van de grond, het buffert voedingstoffen, vergroot het vochthoudend vermogen, ver-

betert de bewortelbaarheid en is een voedingsbodem voor bodemleven. De bodemkwaliteit op duin- en zeezandgronden wordt voor het grootste deel 

bepaald door organische stof. Het praktijknetwerk ‘State of the Art organische stofbemesting’ heeft ervaring opgedaan met het meten van organi-

sche stof en mogelijkheden voor plaatsspecifieke bemesting op duin- en zeezandgronden.

Veris bodemscanner
Het praktijknetwerk heeft zeven percelen laten scannen door de Veris 

MSP3 bodemsensor. Deze bodemscanner brengt al rijdend 3 belangrijke 

bodemvariabelen in kaart: pH (zuurtegraad), organische stof en EC 

(elektrische geleidbaarheid). De bodemscanner is bevestigd aan de hefin-

richting van de trekker. Via GPS wordt de verzamelde informatie aan een 

specifieke positie op het perceel gekoppeld. De trekker rijdt om de 10 me-

ter in de lengterichting over het perceel. De verzamelde data worden ge-

ijkt  met behulp van drie aanvullende referentiegrondmonsters. De data 

worden daarna verwerkt tot verschillende perceelskaarten.
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Zuurgraad bodem (pH)
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Klant:
Bedrijf:

Perceel:
Naam:

Oppervl.:
Datum:

Min:
Max:

Gem:

Hogervorst E.J. & zonen B.V.
Noordwijkerhout
7
vphfhv7_cal
2.15 ha
27-9-2013
6.2 pH
7.5 pH
6.9 pH

7.3 - 7.5 pH 0.05 ha
7.1 - 7.2 pH 0.32 ha
7.0 - 7.0 pH 0.40 ha
6.9 - 6.9 pH 0.49 ha
6.7 - 6.8 pH 0.61 ha
6.6 - 6.6 pH 0.13 ha
6.2 - 6.5 pH 0.15 ha

Figuur 1: pH-perceelskaart
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Kosten
De kosten van de bodemscanner inclusief analyse en het nemen van 

drie grondmonsters, zijn 175 euro per hectare (richtprijs) en daarbij 

moet minimaal 14 hectare gescand worden.

Pluspunten 
•  Uit de scans blijkt dat de EC en pH ook op ‘uniforme’ duin- en zee-

zandgrond behoorlijk kunnen variëren. Percelen zijn niet zo uniform 

als ze lijken.

•  De perceelskaarten bieden de mogelijkheid om plaatsspecifiek te be-

mesten of grond te verbeteren. Hierdoor wordt het perceel gelijker, be-

trouwbaarder en neemt de uniformiteit van het product toe. 

•  Perceelskaarten brengen ‘probleemgebieden’ veel beter in kaart dan 

gewone grondmonsters.

In kaart brengen organische stof
Na verzamelen van de verschillende data en na analyse blijkt dat de Ve-

ris MSP3 bodemscanner ook bij de in de bollenteelt op duin- en zeezand-

grond relatief lage organische stofgehalten, variatie kan onderscheiden. 

Er zit een betrouwbaar verschil (LSD: 0,18%) tussen de uitslagen van de 

categorie ‘hoog’ en ‘laag’. Zie figuur 2. 

Figuur 2: Gemiddelde organische stofcijfers

Aandachtspunten 
•  Teveel gewasresten, mestkluiten etc. kunnen verstorend werken op de 

scan. Een goed moment op een bodemscan uit te voeren is kort voor 

of kort na inzaaien van een groenbemester of op leeg homogeen 

land. Dit is voor de ondernemer een beperking bij het laten maken 

van scans.

•  De perceelskaarten voor organische stof en pH zijn niet direct klaar 

na het scannen. De monstername en analyse van de gegevens duurt 

minimaal 3 weken. 

•  Om variabel te kunnen strooien is bijvoorbeeld een kalkstrooier nodig 

die snel in afgifte kan variëren en uitgerust is met software die de in-

formatie afkomstig uit de taakkaart van Agrometius kan verwerken.

Financiering
Het praktijknetwerk ‘State of the Art organische stofbemesting’ heeft tot doel om meer ervaring op te doen met de mogelijkheden van plaatsspecifieke bemesting 

op duin- en zeezandgronden. Het praktijknetwerk kwam mede tot stand door het Ministerie van Economische Zaken, het Europees landbouwfonds voor Platte-

landsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland’, de deelnemende bedrijven, Agrometius en BLGG AgroXpertus.
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