
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Deze workshop kadert binnen een Europees project Leve(n) de bodem. Het doel van dit project is het bekomen van een groter 

bodembewustzijn zowel in Vlaanderen als Nederland. Dit doen we door de land- en tuinbouwsector te sensibiliseren en adviseren en zo te 

streven naar een verbetering van de bodemkwaliteit. Een goede bodemkwaliteit is heel erg belangrijk, want een bodem in goede conditie is 

meer weerbaar. Een landbouwer werkt met en in de bodem, voor hem is een goede bodemkwaliteit en –vruchtbaarheid dan ook 

noodzakelijk. Klimaatveranderingen gaan gepaard met extremere weersomstandigheden. Een goed werkende bodem zal dus in de toekomst 

nog belangrijker worden om deze extreme situaties te kunnen weerstaan en om voldoende oogst van goede kwaliteit te kunnen garanderen. 

Binnen het project werd het BodemIDee ontwikkeld om landbouwers een overzichtelijke weergave van hun bodemkwaliteit te kunnen tonen. 

Het BodemIDee kan gezien worden als een soort identiteitskaart van een specifiek perceel. Om de bodemkwaliteit na te gaan wordt gebruik 

gemaakt van verschillende indicatoren, zowel chemische, fysische als biologische.  

Met deze workshop tonen we je hoe ook jij een identiteitskaart van je bodem kan opstellen. 

 

  



 

Opdrachtenfiche 1:  Fysische indicator – Bodemtype & -structuur 

Oriënteren 
Onderzoeksvragen 
Behoort je bodemstaal tot het bodemtype dat je zou verwachten in jouw streek? 
Is de bodemstructuur van je bodem gunstig? 

 
Achtergrondinformatie  
Een bodem bestaat uit mineraal materiaal, organisch materiaal en bodemleven. Het minerale materiaal is verschillend per 
streek. Dit minerale materiaal bepaalt het bodemtype. We onderscheiden klei-, leem-, zandleem en zandbodems, naargelang de 
grootte van de deeltjes of korrels. Zanddeeltjes zijn groter dan 0,05 mm, leemdeeltjes tussen de 0,05 mm en 0,002 mm en 
kleideeltjes zijn kleiner dan 0,002 mm. De verhouding tussen de zand-, leem- en kleideeltjes bepaalt het bodemtype. Elk 
bodemtype heeft specifieke eigenschappen. Hoe kleiner de deeltjes, hoe dichter ze tegen elkaar aan kunnen zitten. Dit zorgt 
ervoor dat er minder lucht tussen de deeltjes in de bodem kan zitten en het water moeilijker weg kan. De bodemstructuur 
wordt niet enkel bepaald door het bodemtype. Ook de hoeveelheid organische stof bepaalt de rangschikking en samenhang van 
de bodemdeeltjes. Bij een goede bodemstructuur worden kluitjes of aggregaten gevormd. Deze bestaan uit mineraal en 
organisch materiaal dat aan elkaar plakt door afscheidingen van het bodemleven, door wortels en ander organisch materiaal. 
Een goede bodemstructuur zorgt voor voldoende poriën in de bodem en een goede lucht- en waterhuishouding, zodat water 
gemakkelijk afgevoerd kan worden in natte periodes, maar zodat er ook voldoende water bijgehouden kan worden en 
voldoende bodemventilatie mogelijk is. De bodemstructuur geeft ook inzicht in de bewortelbaarheid in de bouwvoor (de veel 
bewerkte, bovenste 30-tal cm grond). 
(Meer info: https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Bedrijfsadvies/Fiches%20BA/20151210_BAS_FICHE_ 
BODEMVERDICHTING_LR.pdf ) 
 

Voorbereiden  
 Materiaal 

o Kaart met bodemtypes  
o Bodemstaal 
o Tabel kneedproef 
o Afbeeldingen bodemstructuren 

 
Uitvoeren 
 Werkwijze 

1. Kaartmateriaal 
o Bepaal het bodemtype dat je zou verwachten in jouw regio met behulp van het kaartmateriaal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaart bodemtypes in Vlaanderen, bron: bomenwijzer.be  
 

2. Kneedproef 
o Neem een handvol grond. 
o Maak de grond wat vochtig, de grond mag niet aan je vingers plakken. 
o Probeer welke vorm nog haalbaar is met je grondstaal, overloop de tabel van boven naar onder. Het onderste 

haalbare is het type grond van jouw grondstaal. 
 
  

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Bedrijfsadvies/Fiches%20BA/20151210_BAS_FICHE_


 

Tabel kneedproef voor de bepaling van de bodemtypes, bron: bomenwijzer.be 

 
 

3. Bodemstructuur 
o Neem een handvol grond. 
o Bepaal de bodemstructuur via visuele beoordeling aan de hand van afbeeldingen. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten 

Noteer je waarneming 

Kruimelig aggregaat  

Gemakkelijk bewortelbaar en snelle afvoer van water is mogelijk  (100 punten) 

 

 

 

 

Afgerond geblokt   

Groot aantal kleine poriën (50 punten) 

 

 

 

Scherp 

Slecht bewortelbaar (20 punten) 

 

 

 

 

Structuurloos  

Geen klittende werking van de bodemdeeltjes (10 punten) 

 

 



 

 
Reflecteren 

Formuleer een antwoord op je onderzoeksvraag over de bodemtypes. 
Vergelijk je waargenomen resultaten. 

 

 

Formuleer een antwoord op je onderzoeksvraag over de bodemstructuur. 
 
 
 
 
 
Wat kan je doen om de structuur van je bodem te verbeteren? 
 
 

  

? 

? 

? 



 

Opdrachtenfiche 2: Chemische indicator - pH 

Oriënteren 
Onderzoeksvraag 
Heeft je bodem, rekening houdend met het bodemtype, een 
goede pH? 

 
Achtergrondinformatie  
De pH van de bodem geeft niet enkel informatie over het feit of de 
bodem basis of zuur is, maar de pH is ook bepalend voor de 
beschikbaarheid van bepaalde nutriënten of voedingsstoffen voor 
planten en zelfs de toxiciteit van bepaalde elementen. Een pH 
beneden 5 beperkt bijvoorbeeld deze beschikbaarheid, ook de 
mineralisatie van organische stof en het bodemleven zijn dan 
verminderd. 
(Meer info: www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/ 
Bedrijfsadvies/Fiches%20BA/20160922_BAS_FICHE 
_ZUURTEGRAAD.pdf) 
 

Voorbereiden  
 Materiaal 

o Zeef 
o Bodemstaal 

 
Optie 1: 
o Ecostyle pH-bodemtest 
o Vijzel & stamper of kom & lepel  

 
Optie 2: 
o Recipiënt  
o 1M KCl-oplossing 
o Lepel 5 ml 
o pH-meter of pH-indicator papier 

 
Uitvoeren 
 Werkwijze 

4. Neem een bodemstaal 
5. Voorbereiding bodemstaal:  

o Laat het bodemstaal luchtdrogen (max 40°C). 
o Zeef het bodemstaal (maaswijdte min 2 mm). 

 
6. pH-meting 

De pH kan gemeten worden met behulp van verschillende manieren. 
  

Optie 1 – Ecostyle pH-Bodemtest met tablet (https://www.ecostyle.nl/tuin/producten/ph-bodemtest) 
Deze snelle en eenvoudige meting geeft een indicatie van de pH van de bodem. 
Bereiding van de suspensie:  
o Vul het reageerbuisje met 1 cm bodemstaal. 
o Voeg 2 ml gedestilleerd water toe. 
o Verbrijzel een tablet. 
o Voeg het tablet toe aan het reageerbuisje. 
o Sluit het reageerbuisje af en schud tot de tablet opgelost is. 
o Vergelijk de ontstane kleur met de bijsluiter. 
 
Optie 2 – pH-KCl-methode (Vito rapport 2007/MIM/R/023) 
De bepaling van de pH omvat een extractie in KCl en na een welbepaalde tijd wordt de pH in de suspensie gemeten. Deze 
methode wordt in de praktijk gebruikt om de pH van een bodem te bepalen en is exacter, omdat ook de ionen die aan klei- 
en humusdeeltjes zitten los maakt. 
Bereiding van de suspensie: 
o Breng 5 ml bodemstaal met een lepel in een recipiënt. 
o Voeg 25 ml 1M KCl-oplossing toe. 
o Schud of meng de oplossing voor 5 min. 
o Laat de oplossing min 2u (max 24u) staan bij 20°C. 
Meting van de pH: 
o Schud de suspensie net voor de meting nogmaals krachtig. 
o Meet de pH in de suspensie met een digitale pH-meter of pH-indicator papier. 

 
   

Resultaten 
Noteer je waarneming 

 

Mate waarin nutriënten opgenomen kunnen worden in  

functie van de pH, bron: www.baconline.nl/downloads 

/folders/element_nl.pdf 

http://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Bedrijfsadvies/
http://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Bedrijfsadvies/
http://www.baconline.nl/downloads


 

Reflecteren 
Formuleer een antwoord op je onderzoeksvraag. 
Vergelijk je waarneming met de streefzone. Hou rekening met je bodemtype. Binnen de streefzone zijn de meeste 
voedingselementen goed beschikbaar. Ook het bodemleven is dan voldoende actief. Bij een lagere pH komen schadelijke 
elementen zoals aluminium in oplossing en bepaalde nutriënten zoals molybdeen zijn niet meer beschikbaar. Bij een hogere pH 
zijn bepaalde nutriënten minder beschikbaar voor planten. Valt je waarneming binnen de streefzone dan geef je 100 punten, 
net buiten de streefzone 50 punten, ver onder of boven de streefzone geef je 25 punten. 

  
Bodemtype Streefzone (akkerbouw) 
Zand  5.2 – 5.6 
Zandleem  6.2 – 6.6 
Leem  6.7 – 7.3  
Klei  7.2 – 7.7 
 
Bron: Wegwijs in de bodemvruchtbaarheid van Belgische akkerbouw- en weilandpercelen (2008-2011) BDB (streefzone zijn de 
optimale pH-KCl waarden voor akkerland bij  een optimaal koolstofgehalte. 

 

 

Als je bodem te zuur blijkt te zijn, wat zou je dan aanraden als oplossing? Het toevoegen van kalk (of calciumoxide) of 

aluminiumsulfaat. Leg uit waarom. 

 

 

Weetje: Als de bodem erg basisch is, wordt er echter vaak gekozen om plantenresten of compost toe te voegen om de grond 

zuurder te maken in plaats van gebruik te maken van chemische producten. 

 

 

 

 

  

? 

? 



 

Opdrachtenfiche 3: Chemische indicator – organische koolstof 

Oriënteren 
Onderzoeksvraag 
Welke gewassen kunnen ervoor zorgen dat het organische koolstofgehalte van je bodem verbetert? 

 
Achtergrondinformatie  
Om het percentage organische (kool)stof te bepalen, wordt een bodemanalyse uitgevoerd. Het organische koolstofgehalte is 
een concentratie (%), een gewichtspercentage van organische koolstof in de bodem ten opzichte van het totale gewicht van de 
bodemlaag. Organische koolstof ontstaat uit de afbraak van organisch materiaal zoals oogst- en plantenresten, compost, mest 
enz door micro-organismen. Wanneer dit materiaal onherkenbaar is geworden, spreken we van organische stof in de bodem. 
Organische stof is een mengsel van verschillende koolstofhoudende verbindingen, maar bestaat gemiddeld voor 50% uit 
organische koolstof.  
Hoe meer organische stof in de bodem, hoe stabieler de bodem is, omdat de bodemdeeltjes aan elkaar klitten tot aggregaten, 
wat de bodemstructuur stabiliseert. Er zijn echter nog heel wat belangrijke effecten. Je vindt een overzicht in de tabel. 
 (Meer info: www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Demeter/5.C.5.%20Organische%20stof%20DEMETERTOOL %20LNE.pdf, 
www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Bedrijfsadvies/Fiches%20BA/20160714_BAS_FICHE_ORGANISCHE%20STOF.pdf, 
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Bedrijfsadvies/Fiches%20BA/20151210_BAS_FICHE_TEELTROTATIE.pdf) 
  
Tabel: Overzicht van de rol van organische stof in de bodem, bron: www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Demeter/5.C.5.% 
20Organische%20stof%20DEMETERTOOL %20LNE.pdf 

 
 
 

Voorbereiden   
Materiaal 
o Pc 

http://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Demeter/5.C.5.%20Organische%20stof%20DEMETERTOOL%20%20LNE.pdf
http://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Bedrijfsadvies/Fiches%20BA/20160714_BAS_FICHE_ORGANISCHE%20STOF.pdf
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Bedrijfsadvies/Fiches%20BA/20151210_BAS_FICHE_TEELTROTATIE.pdf
http://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Demeter/5.C.5.%25%2020Organische%20stof%20DEMETERTOOL%20%20LNE.pdf
http://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Demeter/5.C.5.%25%2020Organische%20stof%20DEMETERTOOL%20%20LNE.pdf


 

o Toegang tot internet 
 
Uitvoeren 

Werkwijze 
Stel dat uit je bodemanalyse blijkt dat je bodemstaal een koolstofgehalte heeft van 0,9%. Dit is een laag koolstofgehalte, de 

streefwaarde is namelijk tussen 2 en 4%. 

Door verschillende maïsscenario’s te vergelijken ga je zoek naar welk scenario je best gebruikt om je bodemkwaliteit te 

verbeteren. 

1. Surf naar naar www.bdb.be 
2. Klik op CSLIM 
3. Klik op CSLIM maïsscenario’s  
4. Zoek het optimale scenario 

Vergelijk minimaal de scenario’s enkel kuilmaïs & kuilmaïs met voederbieten  
 
Resultaten 
Noteer je waarneming 

 
Reflecteren 

Formuleer een antwoord op je onderzoeksvraag. 
 

 

 

 

Geef nog een andere mogelijke manier om het organische stofgehalte in de bodem te verhogen. 
 

  

? 

? 

http://www.bdb.be/


 

Opdrachtenfiche 4: Biologische indicator – regenwormen 

Oriënteren 
Onderzoeksvraag 
Hoeveel regenwormen kan je vinden in je bodem? 

 
Achtergrondinformatie  
Bodemleven bestaat uit microscopisch kleine bacteriën en 
schimmels, maar ook grotere insecten en wormen. Bodemleven is 
essentieel voor een gezonde bodem. Samen zorgen de schakels 
van de bodemvoedselweb voor de afbraak van organisch materiaal 
(humificatie of de omzetting van organisch materiaal tot humus en 
mineralisatie of de omzetting van humus tot mineralen) en dragen 
ze bij tot een goede bodemstructuur.  
Regenwormen breken dood plantenmateriaal af, maar hebben nog 
heel wat bijkomende positieve effecten op een bodem. 
Regenwormgangen zorgen voor een betere beluchting, maar ook 
waterinfiltratie, opslag en drainage van de bodem, waardoor 
uitspoeling en erosie verminderd. Bovendien verbeteren ze de 
bodemstructuur en –stabiliteit door de vorming van 
bodemaggregaten die zorgen voor een goede structuur. 
Regenwormen dragen zelfs bij tot het vastleggen van koolstof in 
de bodem. 
(Meer info: Regenwormen Architecten van vruchtbare grond 2017 
FiBL , bioforumvlaanderen.be) 
 

Voorbereiden   
Materiaal 
o Figuur bodemvoedselweb  
o Schop 

 
Uitvoeren 

Werkwijze 
1. Bodemvoedselrelaties 

o Om de regenworm wat beter te leren kennen, bekijken we eerst het bodemvoedselweb 
o Stel een voedselkringloop uit de bodem op met minimaal 4 schakels, waarbij de regenworm één van de schakels is. 

Schrijf erbij wie de reducenten, consumenten, producenten zijn. Duid ook een carnivoor, een herbivoor en een 
detritivoor aan. 

 

2. Aanwezigheid van regenwormen (te bepalen bij voldoende bodemtemperatuur, liefst >7°C op 10 cm diepte, in het 
voor- of najaar) 
o Verwijder een kluit aarde van 20 x 20 x 20 cm 
o Leg dit op een groot papier 
o Zoek handmatig naar regenwormen 

(een doorgesneden regenworm mag meegeteld worden als de kop aanwezig is) 
o Geef een score afhankelijk van het gevonden aantal regenwormen. 

 Afwezig: <2 wormen  per kluit = 15 punten 
 Weinig: 2-5 wormen per kluit = 80 punten 
 Aanwezig: >5 wormen per kluit = 100 punten 



 

 
 
Bodemvoedselweb, bron: https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/3_25p_Organische_stof_en_bodemleven_ 
helemaal_verweven_tcm5-135203.pdf 
 

Resultaten 
Noteer je waarnemingen 

 
Reflecteren 

Formuleer een antwoord op je onderzoeksvraag. 
 

 

 

 

 

In Centraal-Europa zijn 120-140 regenwormen per vierkante meter een goede populatiedichtheid voor akkerland. 

(Meer info: https://shop.fibl.org/CHde/mwdownloads/download/link/id/1045/?ref=1)   

Bereken aan de hand van je waargenomen aantal het verwachte aantal regenwormen per vierkante meter. 

Bevat je bodem dan voldoende regenwormen? 

  

 

 

Wat kan je doen om het aantal regenwormen in de bouwvoor ((de veel bewerkte, bovenste 30-tal cm grond) te verhogen?  

? 

? 

? 

https://www.vlaamsbrabant.be/binaries/3_25p_Organische_stof_en_bodemleven_


 

Opdrachtenfiche 5: Biologische indicator – microbieel bodemleven  

Oriënteren 
Onderzoeksvragen 
Worden rooibosthee en groene thee even gemakkelijk afgebroken? 
Is de decompositiegraad van je bodem voldoende?  

 
Achtergrondinformatie  
In de bodem worden organische resten omgezet door microbieel bodemleven. Om na te gaan of in de bodem 
voldoende afbraak gebeurt van organisch materiaal, wordt gekeken naar het vermogen van dit bodemleven om 
groene thee en rooibosthee af te breken. De theezakjesindex kijkt naar het verschil in afbraak tussen deze twee 
materialen. Deze index bestaat uit twee parameters; de decompositiegraad (k) en de stabilisatiefactor (S). Zoals hun 
naam zegt geeft de decompositiegraad de snelheid weer waarmee organisch materiaal wordt afgebroken. Een hogere 
waarde wijst op een snellere afbraak en dus een actiever microbieel bodemleven. De stabilisatiefactor geeft aan 
hoezeer het materiaal gestabiliseerd werd. 
(Meer info: http://www.teatime4science.org/wp-content/uploads/Nederlands.pdf, 
http://orgprints.org/30717/1/fertilcrop-tn-wp4-teabag_english.pdf) 
 

Oriënteren 
Materiaal 
o Zakjes groene thee Lipton Green tea (EAN 87 22700 05552 5)  
o Zakjes rooibosthee  Lipton Rooibos (EAN 87 22700 18843 8). 
o Watervaste stift 
o Weegschaal (zo nauwkeurig mogelijk, minimum nauwkeurigheid van 0,01g) 
o Pc 

 
Oriënteren 

Werkwijze 
1. Theezakjesmethode (te bepalen in het voorjaar, gedurende het groeiseizoen) 

Gebruik deze methode om twee bodems met elkaar te vergelijken. Voer onderstaande dus op minimum 2 
plaatsen uit. 
o Markeer de zakjes op de witte kant van het labeltje. 
o Weeg de theezakjes. 
o Graaf een aantal kuiltjes van 8 cm diep, 15 cm uit elkaar (gebruik voldoende herhalingen om een 

duidelijker resultaat te bekomen). 
Tip: vergelijk ook bv eens met een zakje dat je in compost ingraaft. 

o Begraaf in elk kuiltje 1 theezakje, laat het labeltje boven de grond uitsteken. Breng een duidelijke 
markering aan om de zakjes achteraf terug te vinden! 

o Wacht 90 dagen. 
o Graaf de zakjes opnieuw op. 
o Verwijder alle bodem die aan het zakje plakt, verwijder het label (het zakje en koordje laat je eraan 

hangen) en laat het drogen op een warme, zonnige plek. 
Gebruik geen water om de bodem te verwijderen ! 

o Beoordeel hoezeer de groene thee en de rooibosthee afgebroken werd. 
o Weeg de theezakjes opnieuw. 
o Surf naar www.teatime4science.org 
o Klik op researchers. 
o Klik op Downloads. 
o Download de correcte Excel. 
o Vul je gegevens in in de excel en bereken je de decompositiefactor, k en de stabilisatiefactor, S  

k = LN (ar / (Wt - (1 - ar ))) / t       Wt = waargenomen afgebroken fractie rooibosthee 
t =  incubatietijd 
ar = voorspelde onstabiele fractie rooibosthee  

ar = Hr * (1 - S)  Hr = hydrolyseerbare fractie rooibosthee of de fractie 
rooibosthee waarvan verwacht wordt dat ze  afbreekbaar is 

S = 1 - (ag / Hg) ag = waargenomen afgebroken fractie groene thee 
Hg = hydrolyseerbare fractie groene thee of de fractie groene 
thee waarvan verwacht wordt dat ze afbreekbaar is  

 

o Vergelijk de decompositiefactor van de 2 plaatsen met elkaar. 
o Geef een score afhankelijk van de waargenomen decompositiegraad: 

Hoogste gevonden k = 80 punten 
Laagste waargenomen k = 25 punten 

 
 

Resultaten 
Noteer je waarnemingen 

 
  

http://www.teatime4science.org/wp-content/uploads/Nederlands.pdf
http://orgprints.org/30717/1/fertilcrop-tn-wp4-teabag_english.pdf
http://www.teatime4science.org/


 

Oriënteren 
 
Formuleer een antwoord op je onderzoeksvraag over de afbraak van rooibosthee en groene thee. 
 
Wat betekent het verschil in decompositiefactor voor jouw stalen? 

 

 

 

 

Formuleer een antwoord op je onderzoeksvraag over de theezakjesindex. 
 

 

  

? 

? 



 

Opdrachtenfiche 7: Fysische indicator – verdichting 

Oriënteren 
Onderzoeksvragen 
Op welke diepte treedt in je bodem verdichting op? 
Is er meer of minder kans op verdichting bij het verhogen van de bandendruk? 

 
Achtergrondinformatie  
Bij bodemverdichting zijn de bodemdeeltjes samengedrukt, waardoor de poriën verminderen en de water- en luchthuishouding 
verstoord wordt. Het zorgt er ook voor dat water minder goed in de grond kan dringen met plasvorming, natte bodems, 
afspoeling en erosie tot gevolg. Ook bij droogte is een verdichte bodem minder weerbaar en het bodemleven heeft te leiden in 
een verdichte bodem. Bodemverdichting bemoeilijkt bovendien de wortelgroei, waardoor planten minder gemakkelijk water en 
nutriënten kunnen opnemen uit de bodem. Bodemverdichting ontstaat wanneer een bodem bereden wordt met te zware 
machines zonder aangepaste bandendruk of onder te natte omstandigheden.  
 

Voorbereiden  
 Materiaal 

o Prikstok, staaf met lengte 1m en dikte 8 mm met op uiteinde een scherpe punt en markeringen per 10 cm. 
o Pc  

 
Uitvoeren 
 Werkwijze 

1. Bodemverdichting (prikstok) 
o Duw een prikstok loodrecht in de grond tot op een diepte waar je weerstand voelt. 
o Houd je vingers op de plaats waar de prikstok in de grond zit en houd deze op deze plaats aan de prikstok terwijl je 

hem uit de grond haalt. 
o Kijk hoe diep de prikstok in de grond zat. 
o Herhaal dit op verschillende plaatsen op je veld. 
o Tracht ook een keer om met je volle gewicht op de prikstok te duwen. Hierdoor geraak je soms nog een stuk dieper 

in de aarde. Dit geeft weer dat de verdichting slechts in een dunne laag van de bodem aanwezig is. 
o Geef een score afhankelijk van  de diepte waar je weerstand voelt: 

0,25m = 30 punten, 0,5m = 50 punten, 0,8m = 80 punten, ≥ 1m = 100 punten  
 

2. Effect bandendruk 
o Surf naar www.Terranimo.dk   
o Klik op Terranimo Belgium-Flanders. 
o Selecteer een type tractor en machine. 
o Klik op het bandenicoon om een wielenbelasting en –druk te selecteren. 
o Stel onderaan een bandendruk en de massa van de lading. 
o Klik op opslaan. 
o Bekijk je resultaten in het tabblad Resultaten: contactdruk. 
o Doe een aantal simulaties en vergelijk wat het effect van het verlagen en verhogen van de bandendruk.  

(blauwe kleur op de grafiek wijst op een te hoge druk) 
Tip: Je kan met een ballon gevuld met meer of minder lucht en een gewicht bv. een zware boek dit effect nabootsen. 
Doe dit in een bak met los zand (bv. Zandbakzand). Je kan heel mooi de afdruk van de ballon in beide 
omstandigheden waarnemen. 
Welke ballon heeft het grootste contactoppervlak? 
Welke ballon zakte het diepste in het zand? 
 
 

3. Berekening druk 
o Vergelijk de uitgeoefende druk op de bodem bij een zware blok met massa 100 kg met een contactoppervlak van 

0,01 m² en 0,1 m². 
o Zoek de juiste formules en gebruik de correcte eenheden. 

 
  

Resultaten 
Noteer je waarneming 

 
Reflecteren 

Formuleer een antwoord op je onderzoeksvraag over de diepte van verdichting. 
 

 

Formuleer een antwoord op je onderzoeksvraag over de bandendruk. 

 

 

Uiteindelijk kan je alle resultaten samenbrengen in een BodemIDee. Hiervoor maak je een grafiek die per indicator de score aangeeft. 

? 

? 
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