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Programma

 Waterverhaal in bodem en plant: algemene achtergrond
 Irrigatiemodel
 Bodemvochtsensoren
 Druppelirrigatie
 Discussie



Smartgrowers
Interreg
01/10/2019 –
30/09/2022

Onderzoek in het kader van:

DRIP Vlaio
01/04/2020 –
30/03/2024

Mirlet Demoproject
01/04/2019 –
30/05/2021



Algemene achtergrond



Weersverloop

Bron: KMI, databank BDB



“De juiste hoeveelheid water op 
het juiste moment”

Bodemvocht in de 
wortelzone

gewas(stadium)

grondwater
Bodemtype

Het weer



Bodem = buffer water
Porieën: lucht of water

Bodem als waterbuffer



Welk water is beschikbaar tot de plant?

Veldcapaciteit

Verzadiging

Permanent 
Verwelkingspunt

 Geen nut voor de plant
 anaërobische omstandigheden (stress)
 Lucht = belangrijk voor bodemstructuur
 sijpelt door naar diepere lagen

 Vanaf dan is er geen water beschikbaar voor de plant
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 Geen zin om te irrigeren > veldcapaciteit

Totaal beschikbaar water 
voor de plant

Drempel voor irrigatie
Afhankelijk van het gewas



Welk water is beschikbaar tot de plant?

Veldcapaciteit

Verzadiging

Permanent 
Verwelkingspunt
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Drempel voor irrigatie
= vanaf die drempel
beslissen om te irrigeren
voor optimale gewasgroei

Max. vochtgehalte

Hoe bodemvocht uitgedrukt?

 Gravimetrisch vochtgehalte
 Volumetrisch vochtgehalte
 Zuigspanning



Hoe bodemvocht uitdrukken?
 Gravimetrisch vochtgehalte

g water /g bodem (%)

 gemakkelijk te bepalen met vochtstalen

 Volumetrisch vochtgehalte
volume water /volume bodem (%)

 berekenen obv gravimetrisch vochtgehalte

vol. vochtgehalte = bulk densiteit * grav. vochtgehalte

Eenduidige eenheden, maar moeilijk te linken
aan drempelwaarden voor irrigatie
Verschillende voor elke bodem ! 



Hoe bodemvocht uitdrukken?
 Zuigspanning of bodemwaterpotentiaal

= de onderdruk in de bodem waarmee het water wordt vastgehouden

Uitgedrukt in cbar, kPa of pF

Veldcapaciteit

Verzadiging

Permanent 
Verwelkingspunt
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Drempel voor irrigatiepF 2,7

pF 4,2

pF 2,0

pF 0



Klei

pF curve of waterretentiecurve
• Relatie zuigspanning en volumetrisch vochtgehalte

• Bodemafhankelijk

Zand

46 %– 28% = 18%



Irrigatiemodel



Irrigatiemodel

Simulatie bodemvocht in de wortelzone

Berekening op basis van: 

 Weersparameters (oa neerslag)
 Bodemtype
 Gewas(stadium)
 Grondwaterstand
 Irrigatiegegevens

Kalibratie met 
bodemvochtstalen
(2/3 wekelijks)

gewasverdamping

irrigatie
neerslag

uitspoeling Capillaire
opstijging

evaporatie

Run off

>95 % water dient als afkoeling







Mirlet : irrigatiemodel voor bladgewassen
• Gevalideerd voor: 

• Kropsla
• Lollo Bionda
• Lollo Rossa
• Rode Eikenbladsla
• Groene Salanova® types

 Kwantificeert verdamping gewas+ bodem

• Sensormodule
RV, T, PAR

• Webapplicatie

• Proeven op Inagro, PSKW en PCG
• Demonstratie bij 22 telers



Bodemvochtensoren



Waarom?
Realtime en frequente informatie over vochtstatus bodem

Soorten sensoren:

• Volumetrisch vochtgehalte (%)

• Zuigspanning of bodemwaterpotentiaal (kPa)

Teros 10

SMT100

Teros 21

Watermark 10

Bodemsensoren

Teros 12 HS 10

DRIP SMARTGROWERS



DRIP: Datagedreven Regeling van 
DruppelIrrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw

Sensorproef PSKW

23

Evaluatie: 
Robustheid
Nauwkeurigheid
Prijs

Eerste selectie obv laboproef
Veldproef prei



DRIP: Datagedreven Regeling van 
DruppelIrrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw

Sensorproef PSKW
Bodemvochtgehalte

TEROS 10 SMT100

Bodemvochtstalen

24

Kalibratie nodig



DRIP: Datagedreven Regeling van 
DruppelIrrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw

Sensorproef
Bodemwaterpotentiaal

TEROS 21 Watermark

Bodemvochtstalen
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DRIP: Datagedreven Regeling van 
DruppelIrrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw26

Sensor type Kost Type Meting (eenheid) + -

TEROS 10 € 120 Diëlektrisch: capacitief
(70 MHz)

Bodemvochtgehalte 
(m³/m³)

Robuust
Goede weergave van 
fluctuaties in bodem

SMT100 € 89 Diëlektrisch: FDR (100 
MHz)

Bodemvochtgehalte 
(m³/m³)

Weinig robuust

TEROS 21 € 225 Vochtgehalte in poreus 
plaatje, capacitief (70 
MHz)

Bodemwaterpotentiaal 
(kPa)

Accuraat
Goede weergave van 
fluctuaties in bodem

Duur

Watermark € 50 Vochtgehalte in poreus 
plaatje, elektrische 
conductiviteit

Bodemwaterpotentiaal 
(kPa)

Error waarden
Weinig respons op 
fluctuaties

Meting + -
Bodemvochtgehalte 
(m³/m³)

Directe meting bodemvochtgehalte 
(compatibiliteit & interpretatie)

Bodemwaterpotentiaal 
(kPa)

Directe meting waterstress Volledige pF curve nodig om bodemvochtgehalte 
te kennen (moeilijk in praktijk)

TEROS 10

TEROS 21



DRIP: Datagedreven Regeling van 
DruppelIrrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw

Gemodeleerde bodemwaterbalans na kalibratie



DRIP: Datagedreven Regeling van 
DruppelIrrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw

Vanaf 2021 uitrol bij groentetelers

• Vanaf 2021 een meetopstelling te plaatsen bij 28 groentetelers

• Per meetlocatie worden 3 TEROS 10 sensoren worden uitgelezen via een Low Power Wide Area
(LPWAN) verbinding (LoRa, Sigfox of NB-IoT)

• De teler kan de data raadplegen via de website van partners



Intelligente aansturing van irrigatie

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

i.s.m. pilootbedrijven
 Asperge in Peer (BE)
 Asperge in Kinrooi (BE)
 Asperge in Booischot (BE)
 Asperge + sierteelt in Venlo (NL)
 Asperge in Helden (NL)
 Laanbomen in Zele (BE)
 Blauwe bessen in Oudsbergen (BE)
 Blauwe bes 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: 
dendrometer

Bodemtemperatuur

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

Activiteiten 2020: Plaatsing sensoren

5 tot 6 nodes per veld !

Per node (meetlocatie):



Waarnemingen sensoren 2020

R e a c t i v i t e i t H S 1 0  v o c h t s e n s o r e n
• Peer –Asperge - node 11

Waarnemingen: 
- Grotere schommelingen 30cm
- Dezelfde trends op 60cm, vertraagd en minder fluctuaties

30cm

60 cm



Waarnemingen sensoren 2020

• Booischot–Asperge - node 34

HS10 60cm

HS10 30cm

R e a c t i v i t e i t H S 1 0  v o c h t s e n s o r e n

Kalibratie nodig ! 



Dag-nacht fluctuatie
 Gelinkt op Temperatuur? 

Opmerkelijk: 
- vooral op 60cm, niet 30cm
- Begint pas begin Aug, stopt eind sept. 

Hydraulic distribution
= opname van water door wortels

Waarnemingen sensoren 2020

• Booischot–Asperge - node 34

HS10 60cm

HS10 30cm

R e a c t i v i t e i t H S 1 0  v o c h t s e n s o r e n



Waarnemingen sensoren 2020

R e a c t i v i t e i t w a t e r m a r k  s e n s o r e n

- Output zeer variable naargelang de node   is het door veldvariatie of door sensor?
- Vrij veel ruis



30 cm

V e r g e l i j k i n g s e n s o r e n ( H S 1 0  +  W a t e r m a r k )  m e t  
b o d e m s t a l e n

• Omzetting warden watermark naar vochtgehalte
via pF curve

• Sensoren overschatten bodemvocht, wel
dezelfde trend 
 kalibratie nodig

• Watermark minder accuraat bij droge bodem? 

Legende: 
- Watermark
- HS10
∆ Bodemstaal

Beloftevol, maar..
…niet op elke meetlocatie even eenduidige resultaten

Waarnemingen sensoren 2020



Druppelirrigatie



Waarom druppelirrigatie?

 Waterbesparing
Afgifte bij plant
Minder verdamping

 Energetisch
Lagere werkdruk (1bar)
Onpiede grondwaterputten
met beperkt debiet

 Tijdsbesparing
Eens aangelegd

 Controle op lekken en
evt schade

 (Afval)kost

 Oprollen



DRIP: Datagedreven Regeling van 
DruppelIrrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw

Proeven PSKW 2020

• Drie teelten: Selder, bloemkool en prei
• Gewaskwaliteit en –productie naargelang:
1) Irrigatiemethode : druppelirrigatie, geen irrigatie, bovenberegening

2) Watergift (hoeveelheid water) : 100%, 78%, 50%, 150%

3) Plaatsing druppelslang tgo plantenrij : in de rij, tussen de rij

4) Plaatsing druppelslang in de diepte : aan oppervlak, onder wortel

40



DRIP: Datagedreven Regeling van 
DruppelIrrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw

Proefaanleg

41



DRIP: Datagedreven Regeling van 
DruppelIrrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw

Proefaanleg

SELDER
• 4 plantrijen per bed

• Diepte: 15cm 

• In de rij: 4 druppelslangen per bed, tussen de rij: 2 
druppelslangen per bed

BLOEMKOOL
• 2 plantrijen per bed

• Diepte: 15cm

• In de rij: 2 druppelslangen per bed, tussen de rij: 1 
druppelslangen per bed

42

PREI
• 3 plantrijen per bed
• Diepte: 0cm, 23cm en 28cm, 
• In de rij: 3 druppel-slangen per bed, tussen de rij: 1 

druppelslangen per bed



DRIP: Datagedreven Regeling van 
DruppelIrrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw

Resultaten: Selder

43

Irrigatiegift per 
behandeling

mm (of l/m²)

0% 0
50% 45
78% 70,2
100% 90
155% 139,5

Hoogte selder tijdens het groeiseizoen
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Neerslag Irrigatie Berekend bodemvochtgehalte (0-30 cm)

Gemeten bodemvochtgehalte (0-30 cm) Berekend bodemvochtgehalte (30-60 cm) Gemeten bodemvochtgehalte (30-60 cm)

Interventiedrempel irrigatie Maximaal bodemvochthoudend vermogen Voldoening aan de vochtvraag (Eta/Etm)



DRIP: Datagedreven Regeling van 
DruppelIrrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw

Resultaten: Selder

44

Bespreking oogstgegevens: 
Stukgewicht selder

+ 136% 

1) Irrigatiemethode
Druppelirrigatie
• tov geen irrigatie: + 136%
• tov bovenberegening: + 27,9%

2) Plaatsing druppelslang
In de rij tov tussen de rij: + 13%

+ 27,9% 

+ 13% 

3) Irrigatiegift
Productie ifv irrigatiegift

0mm 
(0%)

45mm 
(50%)

90mm 
(100%)

139,5mm 
(150%)



DRIP: Datagedreven Regeling van 
DruppelIrrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw

Overzicht proeven DRIP 2020

• Gelijkaardige conclusies in andere teelten

• Consistent aantonen van efficiëntie en
gewasproductie tijdens proeven afgelopen
jaar

• Effect is teelt- bodem- en weersafhankelijk

Teelt Meeropbrengst 
druppelirrigatie* tov geen 
irrigatie

Meeropbrengst 
druppelirrigatie tov
Bovenberegening**

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

+ 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***

Geen significant verschil Geen significant verschil

+1% Voldoening aan de 
vochtvraag

Witloof (Praktijkpunt 
Landbouw)
Zaai: 28/05/2020
Oogst:17/11/2020
Irrigatie: 132
Neerslag: 273***

+ 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

+ 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

57 x meer  1e klasse 
bloemkolen

+24% 1e klasse bloemkolen 

+ 15% voldoening aan de 
vochtvraag 



DRIP: Datagedreven Regeling van 
DruppelIrrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw

Oprollen & hergebruik druppelslangen

• Oprollen druppelslangen 6, 8, 10 mil

• Hergebruik in proeven 2021 --> evaluatie op schade

• Mechanisering oprollen :
o Prototype
o Uitwerking mechanisering bachelorproef elektromechanica



Conclusie



Conclusie
• Toekomst: irrigatieadviezen belangrijk

• Kennis over irrigatie-aansturing aanwezig
• Modellen tonen goede voorspellingen en zijn voortdurend in verbetering

• Sensoren is technoogische evolutie en veelbelovend

• Irrigatie is nodig, maar water moet beschikbaar zijn ! 
• Alternatieve waterbronnen (webinar 22/3 op website)
• Water bufferen peilgestuurde drainage (webinar 25/3)

• Druppelirrigatie heeft zich bewezen als efficiënte irrigatietechniek

• Meerwaarde om als teler inzicht te krijgen in bodemvocht
• Begeleiding via irrigatiesturing
• Inzichten met bodemvochtsensoren



Vragen of opmerkingen? 

Bedankt voor de aandacht !

Noémie Hisette
noemie.hisette@proefstation.be

Joris De Nies
joris.de.nies@proefstation.be

mailto:noemie.hisette@Proefstation.be
mailto:noemie.Hisette@Proefstation.be
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