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Wat betekent beregening 
voor Limburg?

Tom Coussement, Jarl Vaerten, Pieter Janssens, Frank Elsen (BDB)



Overzicht

1. Irrigatie in Limburg: welke teelten en waar?
2. Irrigatiebehoefte in Limburg in droge en natte jaren (en wat met 

klimaatopwarming?)
3. Waar komt dit water vandaan, en hoe zit het met de voorraad?
4. Innovatieve toepassingen van irrigatie in Limburg



1. Irrigatie in Limburg: welke teelten en waar?
Plantaardige sector in Limburg, cfr. Landbouwgebruikspercelenkaart 2017:
• Teeltdiversiteit (verschillende gecodeerde teelten): 167 (Hoofdteeltcodes ALV)
• Aantal percelen: 67 226
• Areaal cultuurgrond: 82 958 ha

Benadering beregend areaal in Limburg:
• 4688 ha, i.e. 5,7% van het areaal



2. Irrigatiebehoefte in Limburg in droge en natte jaren
Benadering van de waterbehoefte voor beregening: doorrekening bodemwaterbalansen:
• 8 teeltgroepen,
• klimaatjaren 1986-2018, met tijdstap 1 dag,
• rekening houdend met bodemkarakteristieken,
⇒ waterbehoefte bij een oordeelkundige beregening

Bv. aardappel op een droge zandleembodem in NO-Limburg, 2010: 
154 mm beregend



Benadering van de waterbehoefte voor beregening in vollegrondse landbouw in de provincie:
• Gemiddelde:  3,8 M m³/jaar
• Grote variatie tussen droge en natte jaren: 1.2 M m³ in 2002 tot 6.7 M m³ in 2018

2. Irrigatiebehoefte in Limburg in droge en natte jaren



Wat met klimaatverandering?
• Droge zomers met een hoog neerslagtekort, zoals 1976, 2018 en 2019, zullen in de toekomst frequenter voorkomen

→ Gemiddelde irrigatiebehoefte nu (1986-2018): 3.8 M m³/jaar

→ Gemiddelde binnen 2 generaties (2071-2100): 5 M m³/jaar (uitgaande van zelfde teeltrotaties)

2. Irrigatiebehoefte in Limburg in droge en natte jaren

Neerslagtekort in droge en natte zomers Toename in irrigatiebehoefte door klimaatverandering



3. Waar komt dit water vandaan?

• Voornaamste waterbron voor irrigatie in Limburg = grondwater
• Jaarlijks in totaal ca. 80 M m³ water vergund



ca. 13 mio m³/j

Toepassing m³/j
andere bestemming 122727
beregening bij hydrocultuur of bij glasteelt 262301
beregening(open lucht)/besproeiing(bevriezing) 4070762
drinkwater (voldoet aan de drinkwaterkwaliteit) 10678
huishoudelijk gebruik 124604
koelwater 29990
proceswater 1288342
reiniging 52000
sanitair 258794
spoelwater 2000
veestapel: drinkwater+reiniging stallen+melkhuisje 6946297
warmtepompen/aircond./koude-warmte opslag 11100
(blank) 8549
Grand Total 13188143

ca. 7 M m³/j

ca. 4 M m³/j

ca. 1,3 M m³/j

3. Waar komt dit water vandaan?

Vergunde winningen landbouw:



• Gevoeligheidsanalyse van de grondwatermodellen toont aan dat diepe en ondiepe systemen
anders zullen reageren op veranderingen in grondwatervoeding en abstracties

3. Waar komt dit water vandaan?



3. Waar komt dit water vandaan?

Aanvulling door 
neerslagoverschot
 gevoelig aan
klimaatverandering, 
maatregelen verharding
en infiltratie

Oppompen uit het grondwaterlichaam, 
bijvoorbeeld voor irrigatie of leidingwater
 gevoelig aan maatregelen extracties



3. Waar komt dit water vandaan?

50% minder rechare (aanvulling door neerslag)

Gemiddelde grondwaterpeil daalt met 1 meter



3. Waar komt dit water vandaan?

50% meer extractie (door bvb. irrigatie)

Gemiddelde grondwaterpeil daalt met 5-10 cm



3. Waar komt dit water vandaan?

50% minder rechare (aanvulling door neerslag)

Gemiddelde grondwaterpeil daalt met meer dan
1.5 meter



3. Waar komt dit water vandaan?

50% meer extractie (door bvb. irrigatie)

Gemiddelde grondwaterpeil daalt met meer dan 1 
meter



• Gevoeligheidsanalyse van de grondwatermodellen toont aan dat diepe en ondiepe systemen
anders zullen reageren op veranderingen in grondwatervoeding en abstracties

→ Effecten van bemaatregelen extracties?
→ Monitoring lange termijn evolutie! 

3. Waar komt dit water vandaan?



Klimaatscenario’s: verandering in stijghoogte van het freatisch grondwater

3. Waar komt dit water vandaan?



IRRIGATIE IN SPANJE 
Studiereis Andalusïe 4-7 november 2018

Joris De Nies -



Klimatologische vergelijking

Regio
Gemiddelde 
jaartemperatuur

Jaarlijkse 
neerslag

Aantal 
regendagen Droge maanden

Andalusië
Atlantische kust 17-19 500-700 75-85 4- 5
Guadalquivir Dep 17-18 500-700 75-100 4- 5
Sierra Morena 16-17 60-800 75-100 3- 5
Mediterane kust 17-19 400-900 50-75 4- 5
Zuid oost medite  17-21 <300 <50 6- 8
Surco intrabético 13-15 300-600 60-80 4- 5
Belgie 2020 12,2 731 169
Belgie 2019 11,5 799 182
Belgie 2018 11,9 650 142

Andalusïe, Zuid Spanje



Gebruik van water

Irrigatiewater: ca 70% oppervlakte water
ca 28 % grondwater
ca 2% andere (effluent, ontzout zeewater)

Opslag van water is belangrijk
Captatie uit berggebieden



Opslag van water : stuwmeren
Stuwmeren Andalusïe 12.000hm³ 
(2019)

Capaciteit is onderbenut laatste jaren → 
Droogte



Irrigatie verenigingen

• Collectief beheer, opslag en 
distributie van irrigatiewater

• Bv Comunidad de regantes Palos de la 
Frontera’ en ‘Comunidad de Regantes
del Valle Inferior del Guadalquivir’

• Koepel van verenigingen is Fenacore



Aftakpunt kanaal 
van rivier

9 bassins ca 4.550.000m³ opslag

9 aquaducten

Algemeen
19.000 ha irrigeerbaar
2300 gebruikers
2970 aftakpuntne
465 km leiding

Investering 125 mln €
Leden vaste kost-200-
300€/ha
0,02-0,04 €/m³



Verdeelstations&Monitoring



Aftakpunt

Telemetrisch gestuurd.

Rechtstreeks 
doorgeven verbruik
Sturing kraan (teler en 
beheerder via GSM)



Aandachtspunten
Energieverbruik: 

• dag nachttarief 
afname water

Onzuiverheden
• filtratie

Verontreinigingen 
leidingen



Irrigatietechnieken
• Druppelirrigatie → energiebesparing
• Monitoring + sensoren

Levensduur bij Primor Fruit, 
Sevilla : 24 jaar



Irrigatietechnieken
• Druppelirrigatie en/of 

combinatie sprinkler 
Green therapy & Desarollos fitotecnicos



Pivot
• Sturing op elke as
• Cirkel of rechtdoor
• Tot 500m lengte

Irrigatietechnieken

Regio Jerez, Los Potros: (ten zuiden van Sevilla) 
Hoge zoutconcentraties (historische zoutwinningen) 

Geen gebruik van druppelirrigatie, vermijden lokale zoutfronten



Irrigatietechnieken
• Opzuivering van water (ontzouting) door omgekeerde osmose.
Fall Creek Farm & Nursury Europe, Aznalcázar (Sevilla)



Praktijk Onderzoek & Adviesverlening
• Optiriego , universiteit Sevilla, 

Stoller



Praktijk Onderzoek & Adviesverlening
Precision farming

Dronetechnologie

Thermische beelden 
→ Waterstatus plant



Praktijk Onderzoek & Adviesverlening
• Adviesverlening bij implementatie van 

druppelirrigatie en sturing
• Invloed van micronutrienten/ planthormen bij 

een efficienter waterbeheer in de plant





Irrigatie in de groenteteelt
Jarl Vaerten, Pieter Janssens, Sophie Nawara, Joris De Nies



Situatie Vlaanderen
Groenten:

• Haspelberegening = standaardpraktijk
• Door weersextremen groeit potentieel belang DRUPPELIRRIGATIE
• Pioniers in Vlaanderen zijn met druppelirrigatie gestart (2018)

• Ervaringen in prei, asperge, selder, venkel, ui, bloemkool 



Opzet irrigatieproeven 2018 + 2019

Onderzoekspistes (Irri-wijs)



Behandeling
Irrigatie-
volume (mm)

Opbrengst (kg/m²)*

Preiproef te Bocholt in 2018
Druppelirrigatie boven de 
grond

208 2.9 a

Druppelirrigatie ingegraven 
in de wortelzone

208 4.6 b

Haspelberegening 225 2.9 a

Preiproef te PSKW in 2018

Druppelirrigatie boven de 
grond

176 5.5 a

Druppelirrigatie ingegraven 
in de wortelzone

176 5.6 a

Sprinklers 176 4.5 b

Druppelirrigatie in prei

*Significante verschillen worden aangeduid door een verschillende letter volgens ANOVA p <0.05

1

2

3

1 2
3

(20cm-mv)

Productie waargenomen in 2018 op proefvelden binnen het Leader IRRI-WIJS project
en het demonstratieproject rond druppelirrigatie



Druppelirrigatie in asperge

Jonge aanplant (Bree) Bestaande aanplant (Kinrooi)

Rivulus

Rivulus

Torro

Torro



Valkuilen - uniformiteit

Een manometer 
meet de druk op 
je druppelslangen 
rechtstreeks.

Jonge aanplant (Bree)      afgifte (ml) % tov 
voor 

1- T-tape  506-30-250   voor 80 a  100% 
 30 cm perforatie    midden 70,087 b 88% 
 2,5 L/lopende meter /u  achter 65,97 bc 82% 
         
2-Torro RA 5 08 08 34-750   voor 59,687 c 100% 
 20 cm perforatie    midden 49,557 d 83% 
 2,85 L/lopende meter / u  achter 51,817 d 87% 
 0,75 Emitter /u       
         
3- Netafim  RA5061222-1000   voor 60,963 c 100% 
 30 cm perforatie   midden 61,47 c 101% 
 0,57 Emitter /u   achter 60,23 c 99% 
 1,9L/lopende meter /u      

* Gemiddelden gevolgd door een verschil lende letter zijn significant verschillend van elkaar (P<0.05). 

Drukgecompenseerde slangen geven een uniforme afgifte 
op hellende of lange percelen



Valkuilen - waterkwaliteit

• ijzer

Bepaalt verzuringsmogelijkheden via 
fertigiatie

Bepaalt risico op 
verstoppingen
druppelemitter door 
neerslagvorming
(Fe(OH)2)

NetafimToroT-tape



Valkuilen – Schade, hergebruik en plastic afval
• Controle op lekken en schade
• Onderzoek naar verantwoord hergebruik nog steeds gaande

• Plastic afval? 
• recuperatiekost



Druppelirrigatie in andere teelten (2020)
Teelt Referentie-productie (geen irrigatie) Meeropbrengst druppelirrigatie* t.o.v. geen irrigatie Meeropbrengst druppelirrigatie t.o.v. 

bovenberegening**

Prei Krypton (PCG)
Plant: 9/06/2020
Oogst: 3/11/2020
Irrigatie: 75
Neerslag: 274 ***

34,2 ton/ha + 47,5% ton/ha + 10,2% ton/ha

+ 6% Voldoening aan de vochtvraag

Prei (PSKW)
Plant: 29/06/2020
Oogst: 23/10/2020
Irrigatie: 85
Neerslag: 220***

33,64 ton/ha Geen significant verschil Geen significant verschil

+1% Voldoening aan de vochtvraag

Witloof (Praktijkpunt Landbouw)
Zaai: 28/05/2020
Oogst:17/11/2020
Irrigatie: 201
Neerslag: 273***

37,06 ton/ha + 21,9% ton/ha wortels NVT

+13% Voldoening aan de vochtvraag

Selder (PSKW)
Plant: 8/06/2020
Oogst: 26/08/2020
Irrigatie: 88
Neerslag: 168

39,57 cm
0,33 kg

+ 46,9% lengte
+ 136% stukgewicht

+ 17,5% lengte
+ 27,9% stukgewicht

+ 16% Voldoening aan de vochtvraag

Bloemkool(PSKW)
Plant: 5/06/2020
Oogst: 17-29/08/2020
Irrigatie: 88
Neerslag: 188

0% 1e klasse bloemkolen 57 x meer 1e klasse bloemkolen +24% 1e klasse bloemkolen

+ 15% voldoening aan de vochtvraag



Hoe rendabel is druppelirrigatie - kostenstructuur
Haspelberegening Druppelirrigatie met éénjarige 

dunwandige slangen

Eénmalige investeringen
Haspelautomaat € 30 000

Pompunit € 10 000 € 1 500

Jaarlijks wederkerende kosten

Dunwandige druppelslangen € 700 /ha

Arbeid aanleg en oprollen 
druppelslangen € 90 /ha

Kleine herstellingen € 250

Variabele kosten per 
irrigatiebeurt van 25 mm

Brandstof € 72 € 8

Arbeid € 38 € 8

Variabele kosten per m³ (rekening houdend met 25% 
waterbesparking bij druppelirrigatie) € 0.44 € 0.05



Hoe rendabel is druppelirrigatie - kostenstructuur
Vanaf 150 mm irrigatie is 
de kostprijs gelijkaardig, 
vanaf 200 mm wordt 
druppelirrigatie 
goedkoper

Indien de slangen deels 
kunnen worden 
gerecupereerd daalt de 
kostprijs sterk



• Duurzaam betekent “net genoeg” “juiste moment, juiste dosis”

Bron FERTINOWA

Aansturen van (druppel)irrigatie
14%

Sensoren
50%



Aansturen van (druppel)irrigatie

SENSOREN
• Diverse bodemsensoren zijn beschikbaar voor inschatting van de 

vochtstatus in de bodem, maar kalibratie lijkt nodig

Bodemvochtgehalte Bodemwaterpotentiaal

Watermark (irrometer)



Aansturen van (druppel)irrigatie
SENSOREN
• Diverse bodemsensoren zijn beschikbaar voor inschatting van de 

vochtstatus in de bodem, maar kalibratie lijkt nodig



BODEMWATERBALANS

• Beperking : 
perceel-specifieke kalibratie 
en metingen nodig

expertenwerk
• Opportuniteit: 

• Datagedreven advies op basis 
van sensoren en bodemwaterbalans

• Module inzetbaar voor haspel en druppelirri

(cf. VLAIO DRIP)

Aansturen van (druppel)irrigatie



IRRI-Wijs
Innovatief en duurzaam omspringen met water 

Meer informatie:
jvaerten@bdb.be
pjanssens@bdb.be
joris.denies@proefstation.be

Bedankt voor uw aandacht!

mailto:jvaerten@bdb.be
mailto:pjanssens@bdb.be
mailto:joris.denies@proefstation.be


Miet Boonen – Proefcentrum Fruitteelt 

Druppelirrigatie in de fruitteelt



Druppelirrigatie in de fruitteelt
• Waterkwaliteit vormt de basisvoorwaarde om te kunnen starten met irrigeren/fertigeren

 Ijzergehalte
 Siliciumgehalte
 carbonaten

• Aanleg van het perceel best zo dat er optimaal kan geïrrigeerd worden 
 Lengte rijen
 Nabijheid waterbron
 Hellingen

• Sterk verschillend per perceel (zand versus leem)
• Sterk verschillend op bedrijfsniveau (dichtbij versus verder af)



Druppelirrigatie in de fruitteelt
• LUIK 2: Type irrigatieslang

o In blauwe bessen was zowel druppel-irrigatie als -fertigatie al de standaard praktijk
o Twee demonstratievelden:

• Netafim druppelslang
 Drukgecompenseerd: watergift over langere afstanden beter te sturen
 te combineren met druppelpennen
 Steviger maar ook iets duurder, 5-10 jaar

• T-tape
 Minder egale afgifte van water
 Minder stevig (sneller lekken en sneller schade door knaagdieren) ook 

goedkoper
 1-3 jaar



Druppelirrigatie in de fruitteelt
• LUIK 2: Type irrigatieslang



Druppelirrigatie in de fruitteelt
• LUIK 3: Plaatsing druppelslang ondergronds versus bovengronds

o Ondergronds is geen optie wegens te weinig controle op verstoppingen
 De efficiëntste manier van water geven

o Bovengronds 
 Liggend op de grond
 opgehangen boven de grond (30 cm)

 Verstoppingen sneller opsporen
 Mechanische onkruidbeheersing wordt mogelijk



Druppelirrigatie in de fruitteelt
• LUIK 5: sensoren, hoe stuur ik mijn druppelirrigatie aan?

• Voor fruitteelt het belangrijkste luik omdat hier het minste ervaring mee is
• Belangrijk:

 Gebruiksgemak plaatsen sensor
 Juistheid meting
 Moeilijkheidsgraad van interpretatie
 Online opvolgen meetwaarden



Druppelirrigatie in de fruitteelt
• LUIK 5: sensoren, hoe stuur ik mijn druppelirrigatie aan?

• Opvolgen zuigspanning of waterspanning (watermarks):
o Hoe gemakkelijk kan het water uit de poriën in de bodem gehaald worden

 Zuigspanning = 0 hPa – bodem is verzadigd met water
 Zuigspanning = -1500 hPa – verwelkingspunt, plant kan niet meer beschikken over water
 < -800 hPa dan is irrigatie noodzakelijk

⁺ Gevoeligheid in natte bodem
⁺ Eenvoudig te gebruiken en te interpreteren
⁺ Onderhoudsvrij
⁺ Niet beïnvloed door vorst
⁺ Goedkoop
⁻ Reactie is eerder traag
⁻ Gaan minder lang mee (gipsmateriaal lost op)
⁻ Werkt niet wanneer substraat/bodem niet aansluit
⁻ Bodemthermometer nodig voor T compensatie

TY
PE

 1



Druppelirrigatie in de fruitteelt
• LUIK 5: sensoren, hoe stuur ik mijn druppelirrigatie aan?

• Opvolgen volumetrische watercapaciteit (waterscout):
o Meet het volume percentage bodemvocht (%)
⁺ Eenvoudige installatie en geen verstoring van de wortelzone
⁺ Kan permanent blijven staan
⁺ Kan gebruikt worden in substraat
⁺ Snellere reactie
⁻ Minder accuraat bij verzadigde bodem/medium

TY
PE

 2



Druppelirrigatie in de fruitteelt



Druppelirrigatie in de fruitteelt
• LUIK 5: sensoren, hoe stuur ik mijn druppelirrigatie aan?

• Plant sensoren (2Grow):
o Plantsap meter
 Sterk weersafhankelijk

hoe meer zon, hoe meer verdamping, hoe meer sapstroom

o Stamdiameter sensor (dendrometer)
 Omgekeerd als de sapstroomlijn

Ochtend: toename plantactiviteit, nog niet voldoende water opgenomen, interne reserves 
gebruikt  krimpen stamdiameter
Avond: stilvallen plantactiviteit, aanvullen interne reserves plant  uitzetten stamdiameter

TY
PE
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⁺ Geeft directe info over de plant
⁺ Begeleiding mogelijk
⁺ Tamelijk snelle reactie
⁺ Onafhankelijk van bodem/substraat
⁺ Accuraat
⁺ Gemakkelijke interpretatie
⁻ Duurder
⁻ Moeilijkere plaatsing



Druppelirrigatie in de fruitteelt
• LUIK 5: sensoren, hoe stuur ik mijn druppelirrigatie aan?

TY
PE
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Druppelirrigatie in de fruitteelt
• LUIK 5: sensoren, hoe stuur ik mijn druppelirrigatie aan?

o Stamdiameter versus sapstroom

TY
PE
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Irrigatie: 
voormiddag 14 juli

3 opeenvolgende dagen met netto krimp
Gewas kon onvoldoende herstellen
Interne reserves die overdag opgebruikt 
werden konden niet aangevuld worden 



Druppelirrigatie in de fruitteelt
• LUIK 5: sensoren, hoe stuur ik mijn druppelirrigatie aan?

TY
PE

 3

Irrigatie: 
voormiddag 14 juli



Druppelirrigatie in de fruitteelt
• LUIK 5: sensoren, hoe stuur ik mijn druppelirrigatie aan?

TY
PE

 3



Druppelirrigatie in de fruitteelt
• LUIK 5: sensoren, hoe stuur ik mijn druppelirrigatie aan?

TY
PE

 3



Druppelirrigatie in de fruitteelt
• LUIK 5: sensoren, hoe stuur ik mijn druppelirrigatie aan?

TY
PE

 3



Druppelirrigatie in de fruitteelt
• LUIK 5: sensoren, hoe stuur ik mijn druppelirrigatie aan?



Druppelirrigatie in de fruitteelt
• LUIK 5: sensoren, hoe stuur ik mijn druppelirrigatie aan?

• Conclusie:
o combinatie van bodemvochtgehalte en stamdiameter?
o Meerdere seizoenen opvolgen
o Vervolg in Smart Growers



Project Smart Growers

01/10/2019 – 30/09/2022
Doelstelling: Implementatie van Smart Farming in de grensregio stimuleren door onderzoek en ontwikkeling

1. Gerichte bestrijding van onkruiden

2. Intelligente aansturing van irrigatie

3. Remote sensing

1. Asperge

2. Boomkwekerij

3. Blauwe bes

Interesse?
Surf naar smartgrowers.eu

En schrijf je in voor de digitale nieuwsbrief!

3 Toepassingen
3 Focusteelten



Intelligente aansturing van 
irrigatie

Onderzoek & ontwikkeling van intelligente druppelirrigatie
Beslissingsondersteunend model o.b.v. realtime data:
Draadloos sensornetwerk + weerstation

i.s.m. pilootbedrijven
 Asperge: HildeTijskens in Peer (BE)
 Asperge: LeoHenckens in Kinrooi (BE)
 Asperge: Emile Goris in Booischot (BE)
 Asperge + sierteelt: Fieldlabs Compas Agro in Venlo (NL)
 Asperge “Teboza” in Helden (NL)
 Laanbomen “Greentraders” in Zele (BE)
 “Blauwe bessen Schrijnwerkers” in Oudsbergen (BE)
 Blauwe bes: “Hortus Blueberry” in America (NL)



Activiteiten 2020: Plaatsing sensoren

Op elk proefperceel:
1. Weerstation Wolky Tolky

 Luchttemperatuur & -vochtigheid
 Luchtdruk
 Neerslag
 Windrichting & -snelheid
 Zonnestraling
 Bodemvochtspanning
 Bodemtemperatuur



Bodemvochtspanning: 
Watermark

Volumetrisch bodemvochtgehalte:
Verschillende types

Stamdikte: 
dendrometerBodemtemperatuur

Op elk proefperceel:
1. Weerstation Wolky Tolky

2. Draadloos sensornetwerk

Activiteiten 2020: Plaatsing sensoren



Op elk proefperceel:
1. Weerstation Wolky Tolky

2. Draadloos sensornetwerk

Sensornodes communiceren draadloos met 1 gateway
Gateway zendt alle data naar de cloud

Gateway

Sensornodes

Activiteiten 2020: Plaatsing sensoren



Activiteiten 2020: Proefpercelen blauwe bes

Vergelijking met andere sensorsystemen



Wolky Tolky
Geobas
Crodeon
2Grow

Nodes

Pilootbedrijf “Blauwe bessen Schrijnwerkers”

Parameter Sensor Diepte Aantal
Wolky Tolky Volumetrisch bodemvochtgehalte Decagon 5TE 10 cm (substraat) 1

Bodemvochtspanning Watermark 10 cm (substraat) 1
30 cm "nat" (substraat) 1
30 cm "droog" (substraat) 1

Geobas Volumetrisch bodemvochtgehalte Decagon 5TE 30 cm (substraat) 1
Bodemvochtspanning Watermark 30 cm (substraat) 1

60 cm (bodem) 1
Crodeon Bodemvochtspanning Watermark 70 cm (bodem) 1x3
2Grow Stamdikte

Sapstroom
Sensornodes Volumetrisch bodemvochtgehalte Teros-12 -30 cm (substraat) 6x1

Bodemvochtspanning Watermark -70 cm (bodem) 6x1
-100 cm (bodem) 6x1

Stamdikte 2x1

2021: Ook 10x Farm21

Activiteiten 2020: Proefpercelen blauwe bes



Watermarks in substraat:
• reageren goed op regenbuien
• grote verschillen afhankelijk van 

diepte en plaatsing t.o.v. 
druppelpunt

Watermarks onder substraat:
• zeer constant doorheen de tijd
• lichte reactie op regenbuien

Geen data Wolky Tolky

VWC in substraat
• 5TE Wolky Tolky onvoldoende 

nauwkeurig
• 5TE Geobas en Teros12 

sensornode reageren goed op 
regenbuien

• Verschil tussen Geobas en 
sensornode vanaf 15/10: 
onbekend welke meest 
nauwkeurig

Geen neerslaggegevens

Geen data Node85

Activiteiten 2020: Proefpercelen blauwe bes



Pilootbedrijf “Hortus Blueberry”

Parameter Sensor Diepte Aantal
Wolky Tolky Bodemvochtspanning Watermark 10 cm (substraat) 1

20 cm (substraat) 1
30 cm (substraat) 1

Farm21 Volumetrisch bodemvochtgehalte Farm21 10 cm (substraat) 3x1
20 cm (substraat) 3x1
30 cm (substraat) 3x1

2Grow Stamdikte 1
Sapstroom 1

Sensornodes Bodemvochtspanning Watermark 50 cm (bodem) 6x1
60 cm (bodem) 6x1

Volumetrisch bodemvochtgehalte Teros-12 30 cm (substraat) 6x1
Stamdikte 2x1

Activiteiten 2020: Proefpercelen blauwe bes



Watermarks in substraat:
• reageren goed op regenbuien
• geen duidelijke verhouding i.f.v. 

diepte

VWC in substraat
• 5TE Geobas en Teros12 

sensornode reageren goed op 
regenbuien

• Bodemvochtgehalte stijgt met 
de diepte in de rug 

• Verschil tussen Farm21 en 
sensornode vanaf 01/10: 
onbekend welke meest 
nauwkeurig

Geen data 
Farm21

Activiteiten 2020: Proefpercelen blauwe bes



Sensordata vergelijken:
• met elkaar
• met neerslag- en irrigatiegegevens
• met bodemvochtanalyses

 Ontwikkelen bodemwaterbalansmodel:
Sensordata + weersgegevens + eigenschappen teelt & bodem
Voorspelling bodemvochtgehalte + hoeveelheid en tijdstip irrigatie

Activiteiten 2021-2022

Welke sensoren zijn meest het nauwkeurig & betrouwbaar
Plaatsing sensoren: diepte & afstand van druppelpunt?



Bedankt voor uw aandacht
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