
Beslisboom opheffen 
bodemverdichting veenkoloniën

Gevolgen bodemverdichting

• Beperkte beworteling
• Verdroging gewassen
•  Stagnatie van regenwater in het 

bodem of plasvorming
• Verminderde gewasopbrengsten
• Toename oogstrisico’s in natte 

najaren
•  Minder benutting nutriënten / 

toename uit en afspoeling
 

Interessante informatie

Bodemkaart van Nederland: 
http://maken.wikiwijs.nl/25222/
bodem_van_nederland#!page-6034

Hoogtekaart: 
http://www.ahn.nl/pagina/viewer.html

Bodem en grondwatergegevens: 
https://www.dinoloket.nl/

Contact| Johan Booij

Contact| Everhard van Essen

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving 

Postbus 430, 8200 AK Lelystad 

M| johan.booij@wur.nl 

M| evanessen@aequator.nl  

Deze informatie folder is mogelijk gemaakt in het kader van de praktijknetwerken Kwantificeren Bodemverdichting en Opheffen Bodemverdichting. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Johan Booij (johan.booij@wur.nl ) of Everhard van Essen ( evanessen@aequator.nl )

 Tips

1.  Breng de bodem van het perceel goed in kaart met grond-
boringen of profielkuilen. Schakel bij twijfel een bodemdes-
kundige in. U kunt het maar één keer goed doen.

2.  De bodemvariatie binnen een perceel kan enorm zijn. 
Daardoor zijn vaak meerdere werkzaamheden binnen een 
perceel nodig. Schakel bij twijfel een deskundige in.

3.  Werk zoveel mogelijk met behoud van de bouwvoor. Een 
bouwvoor die moerig of venig is mag wel worden ver-
schraald tot organische stofgehaltes tussen de 8 en 15%.

4.  Werk altijd onder zo droog mogelijke omstandigheden voor 
een optimaal resultaat.

5.  Na een diepe grondbewerking moet er weer structuur in de 
grond ontstaan. Teel na de bewerking een diepwortelend 
gewas. bijvoorbeeld granen, luzerne, rietzwenkgras, of bla-
dramanas.  Wortelgangen zorgen voor nieuwe porie struc-
tuur in de ondergrond. 

6.  Gebruik de bodemconditiescore eens om de conditie van u 
bodem te scoren (www.mijnbodemconditie.nl). 

SCHOLTEG R O N D V E R Z E T

Hoe verbeter je een perceel met: 

• te natte en te droge plekken 
• plekken met sterk variërend organische stofgehalte

De oorzaak is vaak een dichte laag in de ondergrond



4-8 % OS

Podzol B 
inspoelingslaag

Zwak lemig, 
matig fijn zand

7 -20 % OS

10-40 cm 
(platerig) veen

Zwak lemig, 
matig fijn zand

7-20 % OS

10-40 cm 
(platerig) veen

Sterk lemig fijn 
zand

20-40 % OS

Dikke veenlaag 
( > 100 cm veen) 

zwak lemig matig 
fijn zand

Bij dunne veenlaag 
(<10 cm) of 

inspoelingslaag

Zand in diepe
ondergrond

Bezanden

Bolleggen

Spitten met kraan

Scherpwoelen

Drainage met
sleufopvulling

Diepploegen/
Mengwoelen

Spitmachine of
mengrotor

Klein oppervlak

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Wateroverlast
 grondwater vaak 

binnen 25 cm

Wateroverlast
 grondwater vaak 

binnen 25 cm
Ja

Disclaimer: Deze beslisboom is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.  Voor schade van welke aard dan ook, die een gevolg is van handelingen 
of beslissingen gebaseerd op informatie uit deze beslisboom aanvaren de genoemde bedrijven (op de voorkant) geen enkele aansprakelijkheid.



Diep ploegen/ mengwoelen/ mengploegen

•  Veen mengen met zand in een verhouding 1:1. 

• Hierdoor betere afwatering ; verticale zand banen in de veenlaag  

•  De ploeg  (met twee bladen) wordt vooral gebruikt om veen uit de ondergrond 

naar boven te ploegen. 

•  Door mengwoelen wordt het onderliggende zand omhoog gehaald. De grond 

wordt minder  gekeerd dan bij Diepploegen. 

•  Mengploegen gebeurt met één blad; de stand van het blad en de rijsnelheid 

bepalen de menging. 

Bol leggen 

•  Doel: overtollig water oppervlakkig laten afstromen. Voorkomen van plasvor-

ming.  

•  Het is een maatregel voor sterk lemige gronden met beperkte  infiltratie-capaci-

teit.  

•  Uitvoeren onder droge omstandigheden plaatsvinden. Lichte egalisatie kan met 

een kilverbak gebeuren. 

• Pas op: aandacht voor behoud bouwvoor

Mengrotor

•  De bodem tot maximaal 80 cm intensief losmaken en de verschillende lagen licht 

mengen voor diepere beworteling. 

•  Scherpe overgangen opheffen. Storende lagen van ca 10 cm dik (b.v. inspoeling-

slaag, dunne veenlaag) breken en mengen met de lagen er net onder en boven. 

• Bij storende laag dikker dan 10 cm geeft dit werktuig onvoldoende menging.

Grondverbeteringsmethoden 

(Scherp) woelen

• Met de woelpoot de bodem tot onder de verdichting  lostrekken. 

•  Verdichting ontstaat vaak net onder de bouwvoor;  (Scherp) woelen heeft een 

tijdelijk effect. 

• Woelen alleen uitvoeren als de grond voldoende droog is. 

•  Om de bodem langer los te houden: direct na de bewerking een diepwortelend 

gewas/ groenbemester zaaien en het perceel de eerste maanden niet met zware 

lasten berijden.

Spitten met kraan

•  Met een kraan kan zand van meer dan 5 meter diepte  omhoog worden gehaald 

en met storende lagen worden gemengd.

•  Deze bewerking als geschikt zand dieper dan 1.50 meter zit. Diepploegen is dan 

niet mogelijk. 

•  Bij spitten met een kraan worden tijdens het werk storende lagen opgemerkt en 

de werkdiepte wordt tijdens het werk aan de omstandigheden aangepast

Drainage (met sleufopvulling)

• Op natte percelen met slecht doorlatende  lagen. 

•  Water afvoer als grondwaterstand boven de drain komt en de drain vrij kan afwa-

teren in de sloot. 

• Bij voorkeur drains in goed doorlatende laag leggen

• Als deze (zand) lagen niet aanwezig zijn, sleufopvulling toepassen met grof zand.

• Draineren met kettinggraver bij slecht doorlatende lagen. 


