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1. Introductie 
Met het oog op klimaatverandering en daarmee gepaarde veranderingen in neerslagpatronen en 

luchtstromingen wordt het steeds belangrijker om slim met water om te gaan. Hiervoor is het project 

Water in Balans door Waterschap Limburg gestart. Tijdens dit project worden alle belangrijke aspecten 

van een veilige waterberging opnieuw onder de loep genomen. Een van deze aspecten is afstroming 

op landbouwpercelen. Afstroming hangt af van een aantal factoren; de helling van een perceel, de 

hoeveelheid neerslag en de infiltratiesnelheid. Als bodemgebruiker heb je geen of nauwelijks invloed 

op de hellingsgraad van een perceel en de hoeveelheid neerslag die erop valt. Vandaar dat de vijf 

protocollen in deze handleiding zijn toegespitst op waterinfiltratie. De methodieken betreffen; 

penetrograafmetingen, penetrologgermetingen, infiltratiemetingen met een enkele ring, 

infiltratiemetingen met een dubbele ring en het maken van een profielkuil. De vijf methoden kunnen 

in drie hoofdparameters worden ingedeeld; indringingsweerstand, infiltratiesnelheid en 

bodemkwaliteit (Tabel 1). 

Tabel 1: De drie hoofdcategorieën met de desbetreffende protocollen 

Hoofdparameters Protocol 

Indringingsweerstand Penetrograaf (analoog) 
Penetrologger (digitaal) 

Infiltratiesnelheid Enkele infiltratiering 
Dubbele infiltratiering 

Bodemkwaliteit Profielkuil 

 

1.1 Indringingsweerstand  
De indringingsweerstand* van de bodem is de mate waarin de bodem weerstand biedt tegen 
penetratie. Als een bodem te veel weerstand biedt tegen penetratie, dan is er sprake van 
bodemverdichting. Dit is nadelig voor wortelgroei en waterinfiltratie*. Buiten een verlaagde 
wateropname van de bodem, levert een perceel met een verdichte bodem minder opbrengst doordat 
het gewas niet in staat is om voldoende vocht en nutriënten op te nemen. Verdichting kan op meerdere 
dieptes voorkomen. Een bodem heeft dan een storende laag. Bij een hoge verdichting zijn planten 
afhankelijk van tunnels en openingen (macroporiën) gemaakt door het bodemleven. Dit is een van de 
manieren hoe een bodem verbeterd kan worden door bodemleven. De indringingsweerstand wordt 
met een penetrograaf of met een penetrologger bepaald. Beide staan in dit rapport beschreven. 

1.2 Infiltratiesnelheid 

De infiltratiesnelheid* van de bodem geeft aan hoe snel water in de bodem wordt opgenomen. Het is 
niet de hoeveelheid water die opgenomen kan worden door de bodem. Dat wordt de 
infiltratiecapaciteit* genoemd. Een bodem kan een hoge infiltratiesnelheid hebben maar tegelijkertijd 
een lage infiltratiecapaciteit. De infiltratiesnelheid is grotendeels afhankelijk van macroporiën* die 
worden gemaakt door bodemleven. Denk hierbij aan graafgangen van wormen. In en tussen deze 
macroporiën sijpelt het water door de bodem naar de ondergrond. Hierbij vullen de kleinste 
openingen, genaamd microporiën*, zich ook met water. De totale hoeveelheid water die in zowel de 
micro- en macroporiën kan zitten is de infiltratiecapaciteit, ook wel veldcapaciteit* genoemd. In de 
onderstaande handleiding worden twee methodieken beschreven die de infiltratiesnelheid meten. De 
enkele infiltratiering en de dubbele infiltratiering. Hierbij is de enkele infiltratiering het snelste in de 
uitvoering. Het nadeel van de enkele infiltratiering is dat het water zich naar de zijkant verplaatst zodra 
infiltratie in de toplaag plaatsvindt waardoor de waarde uit de test een overschatting kan zijn 
(Afbeelding 1). Deze overschatting kan gedeeltelijk voorkomen worden door de test twee keer uit te 
voeren en alleen de uitkomst van de tweede keer te tellen.  Daarnaast is de meting gevoelig voor 
weersomstandigheden. Bij een droge periode komt er een andere waarde uit de meting dan de situatie 
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waarbij het de dag van tevoren heeft 
geregend en de bodem vochtig of nat is. 
Deze nadelen heeft de dubbele 
infiltratiering niet. Het water in buitenste 
ring geeft tegendruk aan het water in de 
binnenste ring waardoor het water uit de 
binnenste ring recht omlaag infiltreert 
(Afbeelding 1). Daarnaast staat er bij de 
methode van de dubbele ring een periode 
water op de bodem tot de opname 
constant wordt. Dit zorgt ervoor dat de 
weersomstandigheden geen rol meer 
spelen in de uitkomsten (2.5.2 
Werkwijze). 

1.3 Bodemkwaliteit 
De bodemkwaliteit wordt in drie onderdelen gesplitst; bodemstructuur*, bodemleven en beworteling. 

Alle drie de aspecten worden tijdens de profielkuil beoordeeld. 

1.3.1 Bodemstructuur 
De bodemstructuur heeft effect op meerdere andere bodemparameters. Zo is de infiltratiesnelheid en 

indringingsweerstand gedeeltelijk afhankelijk van de structurele kwaliteit van de bodem en zijn 

aggregaten (Afbeelding 2). In het geval van waterinfiltratie speelt de structurele vorm van de bodem 

een cruciale rol. Indicatoren voor de bodemstructuur worden dan ook meegenomen tijdens de visuele 

beoordeling van de profielkuil. Tijdens de profielkuilbeoordeling komen met betrekking tot de 

bodemstructuur drie parameters; Aggregaatvorm*, aggregaatgrootte en de breukvastheid*. 

De aggregaatvorm is een parameter waaraan de structuur afgelezen kan worden. Hierbij geldt de 

vuistregel dat hoe scherper de aggregaten afbreken hoe slechter de bodemstructuur is. Voor de 

aggregaatgrootte geldt een vergelijkbare vuistregel. Namelijk hoe groter de aggregaten zijn, hoe 

slechter het is voor de structuur van de bodem. De breukvastheid bepaalt hoe makkelijk de aggregaten 

te breken zijn. Hoe makkelijk een aggregaat met de hand verkruimelt kan worden.  

1.3.2 Bodemleven  
Het bodemleven in een perceel speelt een belangrijke rol in waterinfiltratie maar het speelt ook op 
een andere wijze een rol in bodemstructuur. Bodemleven breekt organische resten af waardoor de 
nutriënten weer beschikbaar komen voor nieuwe gewassen. Tijdens de afbraak van organisch 
materiaal houden deze half afgebroken resten water vast. Dit houdt de bodem langer vochtig wat zorgt 
voor beschikbaarheid van water voor gewassen in droge perioden. Ook blijft er langer water 
beschikbaar voor nieuwe gewassen. Vandaar dat zowel bodemleven als sporen van bodemleven 

Afbeelding 1: Een schematische weergave van de verschillende 
waterinfiltratievormen van een enkele en een dubbele infiltratiering. 

Afbeelding 2: Een schematische weergave over hoe bodemstructuur waterinfiltratie beïnvloed. 
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worden meegenomen tijdens de visuele beoordeling van de profielkuil. Hierbij wordt er naar de 
aanwezigheid van bodemleven gezocht, de aanwezigheid van macroporiën en de aanwezigheid van 
verteerd organisch materiaal, in de vorm van zwarte vlekken. In een droge periode is het waarnemen 
van bodemleven met het blote oog lastiger. Dit kan een vertekend beeld geven over de hoeveelheid 
bodemleven op een perceel. Vandaar dat sporen van bodemleven en afbraak van organisch materiaal 
ook worden meegenomen.  

1.3.3 Beworteling  
Naast de bodemstructuur en het aanwezige bodemleven, is de beworteling ook een belangrijk 
onderdeel van de profielkuilbeoordeling. Beworteling is een belangrijke indicator voor het al dan niet 
functioneren van de bodem in relatie tot het bovengronds management. Beworteling is de schakel 
tussen bodemvruchtbaarheid en gewasgroei. Het is een resultaat van chemische, fysische, en 
biologische bodemvruchtbaarheid. Worteldiepte en worteltype is per gewas verschillend. Het is 
voorafgaand aan het beoordelen van de wortels van belang dat men kennis heeft van een gezond 
wortelstelsel voor het desbetreffende gewas. Hierbij worden beoordelingen uitgevoerd op de 
volgende aspecten van het wortelstelsel: de intensiteit, vorm en activiteit van het wortelstelsel. De 
intensiteit van het wortelstelsel (het aantal wortels) speelt een rol in erosiebestendigheid van de 
bodem. Een groot complex wortelstelsel houdt bodemdeeltjes vast en voorkomt hiermee dat ze 
worden afgespoeld door water. Daarnaast scheiden deze wortels ook stoffen uit die bodemdeeltjes 
aan elkaar plakken waardoor de wortels bijdragen aan de aggregaatvorming. De vorm van het 
wortelstelsel kan een indicatie geven over eventuele verdichte lagen en de structuur van de bodem. 
Wanneer wortels niet door een verdichte laag komen, gaan ze op zoek naar een andere weg naar 
beneden. Dit doen ze door horizontaal te groeien. Dit is terug te zien in de visuele beoordeling van de 
profielkuil. Echter is het hebben van de juiste hoeveelheid en de juiste vorm aan wortels niet altijd 
voldoende. De wortels moeten namelijk wel actief zijn. Deze zijn te herkennen aan hun witte 
wortelharen. Wortelharen zijn de delen van de wortel die het water en de mineralen uit de bodem 
opnemen. Zonder wortelharen wordt een plant belemmerd in de groei.  
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2. Handleiding bodeminfiltratie 
Wanneer meten? 

− Drie algemene perioden aanbevolen:  

• Wanneer er geen recente verstoringen zijn geweest;  

• In het voorjaar vóór de eerste grondbewerking;  

• Aan het einde van het groeiseizoen vlak voor de oogst. 

 

− Echter afhankelijk van het doel of vragen vanuit de agrariër: algemeen inzicht van de 

bodemkwaliteit verkrijgen? Probleemgebieden op het perceel nader onderzoeken? Effect 

van gewas- en beheerstrategieën op de bodemkwaliteit onderzoeken? 

Waar en hoe vaak meten? 

− Over het algemeen: meet 10 meter van de akkerrand, vermijd ook de kopakker. 

− Een algemeen inzicht krijgen over uw bodemkwaliteit?  

Selecteer dan 3 plekken binnen het perceel die representatief zijn voor omstandigheden binnen het 

gehele perceel. 

− Een probleemgebied (bv. geërodeerd gebied) nader onderzoeken op bodemkwaliteit?  

Dan zijn twee metingen voldoende; één plek die representatief is voor het betreffende probleem en 

één plek die representatief voor de gebieden waar zich geen problemen voordoen. 

− Het effect van beheer op twee verschillende percelen met elkaar vergelijken?  

Zorg ervoor dat beide geselecteerde percelen dezelfde grondsoort en topografische kenmerken 

bevatten. Verricht u metingen op wielsporen op een helling in het ene perceel? Zorg dan voor een 

vergelijkbare omstandigheden (wielsporen en helling) tijdens het meten op het andere perceel.   

− Op de lange termijneffecten van beheer monitoren?  

Voer jaarlijks dezelfde metingen uit op dezelfde locatie binnen een perceel onder gelijke 

bodemvochtomstandigheden. Zo wordt een hoge variatie in de resultaten vermeden. 
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2.1 Materialen 
Voor het meten van de indringingsweerstand middels de penetrometer (analoog) zijn de volgende 

materialen nodig: 

• Penetrometer 

Voor het meten van de indringingsweerstand middels de penetrologger (digitaal) zijn de volgende 

materialen nodig: 

• Penetrologger 

• Een thetaprobe 

Voor het meten van de waterinfiltratiesnelheid middels de dubbele infiltratiering zijn de volgende 

materialen nodig:  

• Een dubbele infiltratieringenset. 

• Een spons 

• Een meetlat 

• Water (hoeveelheid afhankelijk van welke en het aantal infiltratiemetingen) 

• Een houten blok 

• Een rubberen hamer 

Voor het meten van de waterinfiltratiesnelheid middels de enkele infiltratiering zijn de volgende 

materialen nodig: 

• Een enkele infiltratiering (hiervoor kan ook de binnenste ring van de dubbele 

infiltratieringenset gebruikt worden) 

• Plasticfolie (een vuilniszak volstaat) 

• Water (hoeveelheid afhankelijk van welke en het aantal infiltratiemetingen) 

• Een houten blok 

• Een rubberen hamer 

Voor het meten van de bodemkwaliteit middels een profielkuil zijn de volgende materialen nodig: 

• Een steekschop 

• De bodemscorekaart (zie pagina 18)  
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2.2 Penetrometer (analoog) 
Deze handleiding beschrijft het gebruik van het handsondeerapparaat van Eijkelkamp (Afbeelding 3). 

2.2.1 Materiaalbeschrijving 
1. Stelschroef: wordt gebruikt om de sleepwijzer op nul te 

zetten 

2. Manometer: wordt gebruikt om de waarden gemeten 

met de meter af te lezen. 

3. Olievulopening: Wordt gebruikt tijdens onderhoud om de 

meter goed geolied te houden. 

4. Handvat: Hierop wordt de druk uitgeoefend om de conus 

de grond in te drukken. 

5. Meetlichaam: Hierin zit het mechanisme gehuisd dat de 

meting uitvoert. 

6. Plunjer: Hierop worden de sondeer- en verlengstangen 

bevestigd. Bij het vastschroeven hiervan kan gebruik 

gemaakt worden van de uitsparingen op de plunjer voor 

extra houvast met een meegeleverde steeksleutel 

(Afbeelding 5). 

7. Verlengstang: De verlengstand wordt gebruikt om 

metingen op grotere diepten te nemen. 

8. Sondeerstang: De sondeerstang dient om de druk van de 

bodem tegen de conus naar de plunjer en het 

meetmechanisme in het meetlichaam door te geven. 

9. Conus: De conus is de punt die de grond in gedrukt wordt 

tijdens de meting. Met de meter worden 4 conussen 

geleverd (Tabel 2). Aan de hand van de bodem wordt een 

conus gekozen. Hierbij geldt de vuistregel hoe hoger de 

verwachte indringingswaarde, hoe kleiner de conus 

gebruikt tijdens de meting. 

Tabel 2: De vier verschillende sondeerconussen en de bijbehorende afmetingen. 
* Het handsondeerapparaat wordt geleverd met de cone check slijtage plaat 
waarmee gecontroleerd kan worden of de conussen nog de correcte diameters 
hebben (Afbeelding 5). De diameter kan ook met een schuifmaat gecontroleerd 
worden. 

  

Conus Basisoppervlak Diameter Afkeurdiameter* 

Nummer 1 1 cm2 11,28 mm 11,00 mm 

Nummer 2 2 cm2 15,96 mm 15,55 mm 

Nummer 3 3 1/3 cm2 20,60 mm 20,08 mm 

Nummer 4 5 cm2 25,23 mm 24,59 mm 

Afbeelding 3: Handsondeerapparaat van 
Eijkelkamp Soil and Water (Bron: 
Eijkelkamp, 2018). 
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2.2.2 Werkwijze 
Voor de start van de meting dient de zwarte wijzer op de 

nulstand te staan (Afbeelding 4). Staat deze op een waarde 

hoger dan 0 dient er licht aan de plunjer getrokken en 

gedraaid te worden om interne wrijving los te werken. 

Daarnaast dient de rode sleepwijzer op de manometer 

linksdraaiend op de nulstand gezet te worden met behulp van 

de stelschroef. Dit is de piekwijzer die afgelezen gaat worden. 

Het ideale meetbereik van de meter is tussen 200 en 700 N. 

Om zeker te zijn dat de metingen tussen deze waarden vallen 

wordt de meter met 4 verschillende conuspunten geleverd 

(Afbeelding 5). Bij waarden hoger dan 700 N dient de meting 

opnieuw uitgevoerd te worden met een kleinere conus. Het 

wordt geadviseerd om in Zuid-Limburg te beginnen met conus 

2. 

Start de meting door de conus 10 cm in de grond te drukken. 

Hierbij kan gelet worden op kleine streepjes op de sondeer- 

en verlengstangen die iedere 5 cm gegraveerd zijn. Noteer de 

waarde die de manometer aangeeft. Draai de sleepwijzer 

terug naar 0 alvorens de conus de volgende 10 cm dieper in te 

steken. Voer deze stappen uit tot de gewenste diepte van 80 

cm. In het geval dat de manometer na de 3e meting (30 cm) 

een waarde lager dan 200 N weergeeft, dient een grotere 

conus gebruikt te worden. 

  

Afbeelding 4: Handsondeerapparaat van 
Eijkelkamp Soil and Water in het veld. (Bron: 
Eva Fletcher, 2022) 

Afbeelding 5: Volledige handsondeerapparaat-set inclusief steeksleutels en cone check 
slijtage plaat. (Bron: Eijkelkamp Soil and Water, 2022) 
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2.2.3 Indringingsweerstand berekenen 
Omdat de penetrometer verschillende conussen heeft, dienen de waarden die de manometer 

aangeeft, doorgerekend te worden om de daadwerkelijke indringingsweerstand te berekenen. De 

indringingsweerstand heeft de eenheid Newton per vierkante centimeter (N/cm2). De waarde 

aangegeven op de manometer heeft de eenheid Newton. Dit betekent dat de waarde die de 

manometer aangeeft gedeeld moet worden door het basisoppervlak van de conus (Tabel 2). Voor een 

snelle conversie voor ronde manometerwaarden is Tabel 3 bijgevoegd. 

𝐼𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛𝑔𝑠𝑤𝑒𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 =
𝑚𝑎𝑛𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒

basisoppervlak conus
 

Voorbeeld: Met conus 4 wordt een waarde van 650 N gemeten. Volgens tabel 1 heeft conus 4 een 

basisoppervlak van 5 cm2.  Dus de indringingsweerstand is 650 gedeeld door 5. De 

indringingsweerstand is dus 130 N/cm2. 

Tabel 3: Snelle conversietabel voor ronde manometerwaarden voor de vier verschillende conusoppervlakten. 

 

2.2.4 Betekenis penetrometerwaarde 
Neem de indringingsweerstand en kijk in Tabel 4 onder welke verdichtingscategorie de bodem valt. Bij 

score 1 in combinatie met een lage hoeveelheid macro- en microporiën kan plantgroei ernstig 

verhinderd worden. Hierdoor zullen planten horizontaal boven de verdichte laag blijven en niet diep 

wortelen. Dit kan leiden tot een afname in opbrengst en waterinfiltratie naar diepere lagen. Daarnaast 

kan er eerder afstroming optreden wat erosie van vruchtbare grond en uitspoeling van mest kan 

veroorzaken. Beiden hebben negatieve effecten op de opbrengst van een perceel op zowel korte als 

lange termijn. 

Tabel 4: Mate van verdichting van een bodem op basis van de indringingsweerstand. *Alleen de bovenwaarde en 
onderwaarde komt uit bronnen. De tussenliggende niet. Daarnaast zijn dit boven en onderwaarde die voor bodems in het 
algemeen gelden, niet specifiek voor Zuid-Limburg. 

  Score Categorie Indringingsweerstand* 

1 Zwaar verdicht Groter dan 300 N 

2 Verdicht 250 N – 300 N 

3 Verdicht 200 N – 250 N  

4 Verdicht 150 N – 200 N 

5 Niet verdicht Lager dan 150 N 
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2.3 Penetrologger (digitaal)  
Deze handleiding beschrijft het gebruik van de penetrologger 6.00 van Eijkelkamp in combinatie met 

de Thetaprobe (Afbeelding 6, Afbeelding 7). 

2.3.1 Materiaalbeschrijving penetrologger 
1. Spatwaterdichte behuizing 

2. Krachtopnemer 

3. Tweedelige sondeerstang 

4. Conus 

5. Dieptereferentieplaat 

6. Communicatiepoort 

7. GPS-antenne 

8. LCD-scherm 

9. Bedieningspaneel 

10. Waterpas 

11. Elektrisch geïsoleerde handvaten 

12. Cone check slijtage plaat 

 

 

2.3.2 Materiaalbeschrijving thetaprobe 
Het wordt geadviseerd om met de penetrologger niet alleen 

de indringingsweerstand te meten maar ook het bodemvocht 

met behulp van de Thetaprobe (Afbeelding 7). Deze wordt 

alvorens de indringingsweerstandmetingen via de 

communicatiepoort verbonden. 

  

Afbeelding 6: Penetrologger 6.00 set van Eijkelkamp Soil and Water. 

 

Afbeelding 7: Thetaprobe compatibel met de 
penetrologger 6.00 van Eijkelkamp Soil and 
Water.  
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2.3.3 Werkwijze 
Programmeer in de bijgeleverde software alvorens het 

veldbezoek de penetrometer voor het aantal herhalingen per 

meting en welke conus er tijdens de meting gebruikt gaat 

worden. De penetrologger wordt geleverd met dezelfde 4 

conussen als de penetrometer (Tabel 2). In het geval dat in het 

veld blijkt dat de alvorens gekozen conus niet geschikt is kan 

dit in het veld aangepast worden in de programmering. 

Raadpleeg hiervoor de handleiding van Eijkelkamp Soil and 

Water. 

Bouw tijdens het veldbezoek de penetrologger op door de 

tweedelige sondeerstang aan de krachtopnemer te 

bevestigen. Plaats ook een conus aan het uiteinde van de 

sondeerstang. Het wordt geadviseerd om in Zuid-Limburg te 

beginnen met conus 2  

Start de penetrologger op en open het eerder 

geprogrammeerde project (Afbeelding 9). Controleer op het 

scherm of het correcte programma is geopend. Star de meting 

door op start te drukken. Als u de thetaprobe heeft bevestigd 

vraagt de penetrologger om de thetaprobe in de grond te 

steken. Heeft u deze niet bevestigd ga dan verder bij de 

volgende alinea. Heeft u de thetaprobe wel bevestigd, steek 

de thetaprobe in de grond en druk vervolgens op start 

(Afbeelding 8). De penetrologger geeft nu de 

bodemvochtwaarde weer. Druk vervolgens op opslaan. Druk 

vervolgens weer op start om de indringingsweerstandmeting 

te starten. 

  

Afbeelding 8: Penetrologger 6.00 van 
Eijkelkamp Soil and Water in het veld. 

Afbeelding 9: Metingenscherm van penetrologger 6.00. Achter PROJECT staat het geopende 
project. Achter PLOT staat welke meting in het plan uitgevoerd wordt. Achter PENETR. staat 
welke herhaling binnen de plot genomen gaat worden. Links staat de snelheidsmeter. 
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Plaats de conus in het gat van de dieptereferentieplaat 

(Afbeelding 10). Deze plaat dient waterpas op de 

bodem geplaatst te worden. Druk vervolgens de 

sondeerstang met behulp van de handvaten loodrecht 

de bodem in. Let hierbij op de snelheidsmeter aan de 

linkerkant van het LCD-scherm (Afbeelding 7). Houdt de 

zwarte balk zo klein mogelijk door sneller of trager de 

sondeerstang de bodem in te drukken. Gaat de zwarte 

balk richting L, dient de balk sneller de bodem in 

gedrukt te worden. Gaat de balk richting S dient de balk 

trager de bodem in gedrukt te worden. 

Druk de sondeerstang tot de gewenste diepte in de 

gronden en druk vervolgens op het bedieningspaneel 

op stop. Sla vervolgens de penetratie op. Door de 

penetratie op te slaan opent de penetrologger 

automatisch de volgende penetratie. Om beschadiging 

van de penetrologger te voorkomen is het aan te raden 

om de druk onder de 3 MPa te houden. 

2.3.4 Indringingsweerstand berekenen 

penetrologger 
De output van de penetrologger is in megapascal (MPa). 

Als de juiste conus is gebruikt tijdens de veldmeting, 

hoeft deze waarde niet om gerekend te worden om de 

daadwerkelijke indringingsweerstand te verkrijgen. Wel 

moet de waarde van MPa omgerekend worden naar 

N/cm2. Vermenigvuldig hiervoor de MPa waarde met 

100 om de eenheid N/cm2 te krijgen. De betekenis van 

de penetrologger waarde is nu gelijk aan de betekenis 

van de penetrometer.  

Afbeelding 10: Plaatsing van de penetrologger in de 
bodem door de dieptereferentieplaat samen met de 
thetaprobe. 
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2.4 Enkele infiltratiering 

2.4.1 Materiaalbeschrijving 
Voor de enkele infiltratiering wordt een cilinder gebruikt 

met een hoogte van 25 cm. De diameter is niet van belang. 

Wat wel van belang is, is de hoeveelheid water die gebruikt 

wordt. Dit is namelijk equivalent aan een bui van 25 mm. 

In de afbeeldingen is een ring van 27 cm gebruikt. Hiervoor 

was 1,43 liter water nodig. Om de ring in de bodem te 

plaatsen wordt een rubberen hamer en een blok gebruikt 

(Afbeelding 11). 

2.4.2 Werkwijze  
Voer de infiltratiesnelheidsmeting 24 uur na een regenbui 
uit. Als de bovengrond op moment van testen droog is, 
voer dan de methode twee keer uit waarbij de eerste keer 
is om de grond vochtig te maken. Wacht 15 minuten na 
het bevochtigen van de bodem alvorens de echte meting. 

Zorg bij de meting dat eventuele begroeiing zo kort 
mogelijk wordt teruggesnoeid. Verstoor hierbij niet de 
bodem door deze bijvoorbeeld te bekrassen of een gat te 
maken. Plaats de infiltratiering loodrecht in de grond 
zodat de bovenkant van de ring nog 5 cm uit de grond 
steekt. Druk de bodem aan de binnen- en buitenkant van 
de ring aan zonder deze te verstoren om lekkages te 
voorkomen. In het geval dat de ring lekt tijdens de meting 
wordt de meting herhaald op een andere locatie. Leg 
vervolgens folie op de bodem in de ring zodat de randen 
van de folie ruim over de rand van de ring heen hangen 
(Afbeelding 12). Schenk het water op de folie die over de 
ring hangt. 

Start de meting door de folie weg te trekken zodat al het water in de ring blijft. Noteer de tijd die het 
water nodig heeft om weg te zakken. In het geval dat na 6 minuten nog steeds water staat, wordt de 
meting gestopt. 

2.4.3 Betekenis infiltratiesnelheid 
Een van de belangrijke factoren in afstroming is hoe snel water in de bodem opgenomen kan worden. 

Deze infiltratiesnelheid is gemeten met de bovengenoemde methode. In Tabel 5 is af te lezen onder 

welke categorie het perceel valt. Hoe trager de wateropname is hoe groter de kans is op afstroming 

en bijbehorende nadelige effecten. 

Tabel 5: categorisatie van de infiltratiesnelheid gemeten met de enkele infiltratiering. *De beschreven categorieën zijn 
categorieën standaard voor heel Nederland, niet specifiek voor Limburg. 

Score Categorie Infiltratiesnelheid* 

1 Zeer traag Meer dan 6 minuten 

2 Matig 4 minuten en 45 seconden – 6 minuten 

3 Matig 3 minuten en 15 seconden – 4 minuten en 45 seconden 

4 Matig 2 minuten – 3 minuten en 15 seconden 

5 Zeer snel Minder dan 2 minuten 

Afbeelding 11: benodigdheden enkele 
infiltratiering meting. 

Afbeelding 12: Infiltratiering geplaatst in de 
bodem met de met water gevulde folie erin. 
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2.5 Dubbele infiltratiering 

2.5.1 Materiaalbeschrijving 
De dubbele infiltratiering bestaat uit twee 

infiltratieringen. Andere ondersteunende 

materialen zijn een blok, een rubberen hamer, een 

spons en een gieter (Afbeelding 13). Daarnaast is 

er ook water nodig. De hoeveelheid is afhankelijk 

van hoe vochtig de bodem alvorens de meting is. 

Bij een vochtige bodem kan dit 40 liter per meting 

zijn. Bij een droge bodem kan het meer dan 60 

liter per meting zijn. 

2.5.2 Werkwijze 
Zoek een locatie waar de ring in de bodem 

geplaatst kan worden met een hoogteverschil van 

minder dan 5 cm in de buitenste ring en waar geen 

bodemverstoringen van knaagdieren, konijnen of 

hazen zijn (holen, legers, etc.). Sla de buitenste 25 

cm hoge ring 10 cm loodrecht in de grond. In het 

geval van een helling dient de ring op het laagste 

punt voor 10 cm in de grond geslagen te zijn. Plaats 

de binnenste 25 cm hoge ring in het midden van de 

buitenste ring en sla deze 10 cm loodrecht in de 

grond op dezelfde wijze als de buitenste ring. Steek 

vervolgens een meetlat in het midden van de 

binnenste ring, 10 cm diep in de grond. (Afbeelding 

14) 

Vul de middelste ring met 10 cm water met behulp 

van de meetlat door water op de spons te gieten. 

Match het waterniveau van de buitenste ring met 

het niveau van de middelste ring. Noteer iedere 5 

minuten het waterpeil in de middelste ring. Zodra 

het waterpeil in de middelste ring onder 5 cm komt 

wordt deze bijgevuld tot 10 cm (Afbeelding 15). Zorg 

gedurende de meting dat het waterpeil in de 

buitenste ring gelijk blijft met de binnenste ring. 

Noteer iedere 5 minuten het waterpeil van de 

binnenste ring tot de snelheid waarop het water 

wegzakt contant wordt. Een meting wordt gezien als 

constant als het aantal weggezakte millimeters 

gedurende 3 opeenvolgende metingen minder 

varieert dan 2,5 mm. Bijvoorbeeld 15 mm, 11 mm, 

12 mm. Het gemiddelde van deze drie meting is 

12,67 mm. Bij 12,67 mm zijn de verschillen van alle 

3 de metingen kleiner dan 2,5 mm. In deze situatie 

is de infiltratiesnelheid constant. 

 

Afbeelding 13: Benodigdheden dubbele infiltratiering meting. 

Afbeelding 14: De dubbele infiltratiering alvorens de meting 
gestart wordt. 

Afbeelding 15: De dubbele infiltratiering die bijgevuld wordt 
tijdens de meting. 
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2.5.3 Infiltratiesnelheid berekenen 
De eenheid van waterinfiltratie wordt berekend in millimeter water per uur (mm/u). Deze eenheid laat 

zien hoeveel water de bodem per uur op kan nemen in een niet met water verzadigde bodem. Om een 

betrouwbare uitkomst te krijgen wordt het gemiddelde van deze 3 waarden genomen als de 

infiltratiesnelheid per 5 minuten. Vervolgens wordt de gemiddelde waarde vermenigvuldigd met 12 

om de infiltratiesnelheid in mm/uur te krijgen.  

Voorbeeld: De waarnemingen in het veld waren 15, 12 en 11 mm. Het gemiddelde hiervan is 12,67 

mm per 5 minuten. Per uur is dit 152 mm/uur. 

2.5.4 Betekenis infiltratiesnelheid 
Een van de belangrijke factoren in afstroming is hoe snel water in de bodem opgenomen kan worden. 

Deze infiltratiesnelheid is gemeten met de bovengenoemde methode. Onder welke categorie het 

perceel waarop de methode uitgevoerd is, valt is af te lezen in Tabel 6.  Hoe trager de wateropname is 

hoe groter de kans is op afstroming en bijbehorende nadelige effecten. 

Tabel 6: categorisatie van de infiltratiesnelheid gemeten met de dubbele infiltratiering. 
* op het moment van schrijven zijn de categorieën voor Zuid-Limburg nog niet bekend. 

  Score Categorie Infiltratiesnelheid* 

1 Zeer traag Meer dan XX mm 

2 Bovenmaats traag XX mm – XX mm 

3 Matig  XX mm – XX mm 

4 Snel  XX mm – XX mm 

5 Zeer snel Minder dan XX mm 
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2.6 Profielkuil 

2.6.1 Materiaalbeschrijving 
Voor het maken van een profielkuil is een schep en de bodemscorekaart uit dit rapport nodig. 

2.6.2 Werkwijze 

2.6.2.1  Het graven van de profielkuil 

Graaf een vierkante kuil 2 keer zo breed als de 

steekschop en 50 cm diep. Plaats de vierkante kuil zo 

zodat de groeibaan van het gewas door de kuil loopt 

(Afbeelding 16). 

Steek vervolgens een kluit uit de zijkant van de kuil van 

1 steekschop breed bij een steekschop lang met een 

diepte van 25 cm. Haal de kluit intact uit de kuil en leg 

deze op het blad van de steekshop. Breek de kluit met 

een drukkende beweging met de palmen van de 

handen open. Gebruik de gebroken kluitdelen voor het 

beoordelen van de bovengrond (Afbeelding 17). Steek 

vervolgens een kluit van een schopbreedte bij een 

schoplengte met een diepte van 25 cm op de bodem 

van de eerst gestoken kluit. Deze tweede kluit komt tot 

onder in de profielkuil. Breek deze op dezelfde wijze 

open en gebruik de kluitdelen om de ondergrond te 

beoordelen. 

  

Afbeelding 16: Locatie van een profielkuil door de 
gewasrij van jonge bieten. 

Afbeelding 17: Een kluitdeel klaar om beoordeeld te worden met op de 
achtergrond de rest van de kluit op het blad van de schop. 
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2.6.2.2  Bodemscoreblad profielkuil 

2.6.2.2.1 Bodemstructuur 

Aggregaat grootte: 

Breek de kluit van iedere bodemlaag (0-25 cm en 25-50 cm) voorzichtig met de handpalmen open en 

beoordeel de grootte van de aggregaten. Hoe groter de aggregaten zijn, hoe slechter de structurele 

kwaliteit van de bodem. 

  

 

  

Definities beoordeling aggregaat grootte Score Bovengrond 
(0-25 cm) 

Ondergrond 
(25-50 cm) 

Geen sprake van aggregaten, alleen fragmenten van een massief 
stuk kluit kunnen worden verkregen (> 10 centimeter) 

1     

Tussenliggende waarde 2     

Een mix van aggregaat groottes, echter hebben de meeste 
aggregaten een grotere afmeting (> 5 centimeter) 

3     

Tussenliggende waarde (aggregaten hebben een afmeting < 3 
centimeter) 

4     

De aggregaten hebben een kleine afmeting (0,3 - 1 centimeter) 5     

5 Goed 

3 Matig 1 Slecht 
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Aggregaat vorm: 

Breek de kluit van iedere bodemlaag (0-25 cm en 25-50 cm) voorzichtig met de handpalmen open en 

beoordeel het breukvlak van de aggregaatvorm. Hoe scherper en hoekiger de breukvlakken, hoe 

slechter de structurele kwaliteit van de bodem. Hebben de breukvlakken echter een afgeronde vorm, 

dan is de structuur veel beter. 

Definities beoordeling aggregaatvorm Score Bovengrond 
(0-25 cm) 

Ondergrond 
(25-50 cm) 

Scherpblokkige structuur: overwegend hoekig en compacte 
stukken grond met een gladde wand  
(> 50% is scherpblokkig) 

1     

Tussenliggende waarde 2     

Afgerondblokkige structuur: mix van subhoekige en hoekige 
stukken grond. Zijkanten zijn niet vlak, hoeken zijn rond.  
(25% - 50% is scherpblokkig) 

3     

Tussenliggende waarde 4     

Kruimelstructuur: overwegend ronde stukken grond  
(< 25% is scherpblokkig) 

5   

  

 

  

5 Goed 

3 Matig 
1 Slecht 
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Breukvastheid 

Breek de kluit van iedere bodemlaag (0-25 cm en 25-50 cm) voorzichtig met de handpalmen open en 

beoordeel het gemak waarmee de aggregaten brokkelen tijdens het afbreken van de kluit. Hoe 

makkelijker hierbij een aggregaat kruimelt, hoe lager de compactheid van de aggregaten en betere 

structurele kwaliteit van de grond. 

 

  

Definities beoordeling breukvastheid Score Bovengrond 
(0-25 cm) 

Ondergrond 
(25-50 cm) 

Vereist aanzienlijke inspanning of twee handen om 
aggregaat te breken 

1     

Tussenliggende waarde 2     

Vereist één hand om aggregaat te breken 3     

Tussenliggende waarde 4     

Aggregaat kruimelt gemakkelijk tussen wijsvinger en duim 5     

5 Goed 

3 Matig 
1 Slecht 
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2.6.2.2.2 Bodemleven 

Vertering organische stof: 

Breek de kluit van iedere bodemlaag (0-25 cm en 25-50 cm) voorzichtig met de handpalmen open en 

beoordeel de aanwezigheid van zwarte vlekken. Kijk hierbij ook of zwarte vlekken aanwezig zijn in de 

wanden van de profielkuil. Hoe hoger het aantal zwart gekleurde vlekken, hoe hoger het 

bodemlevenactiviteit. 

 

  

Definities beoordeling vertering organische stof Score Bovengrond 
(0-25 cm) 

Ondergrond 
(25-50 cm) 

Geen zwarte vlekken zichtbaar  1     

Zeer weinig zwarte vlekken zichtbaar  2     

Weinig zwarte vlekken zichtbaar  3     

Veel zwarte vlekken zichtbaar  4     

Zeer veel zwarte vlekjes 5   
 

5 Goed 

3 Matig 
1 Slecht 
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Aggregaat porositeit: 

Breek de kluit van iedere bodemlaag (0-25 cm en 25-50 cm) voorzichtig met de handpalmen open en 

beoordeel de aggregaten op het aantal poriën, scheuren en spleten. Hoe hoger het aantal zichtbare 

poriën (met name macroporiën), scheuren en spleten in de aggregaten, hoe sneller overtollig water 

door de bodem afgevoerd kan worden, en weer kan leveren aan gewassen in droge perioden. 

  

Definities beoordeling aggregaat porositeit Score Bovengrond 
(0-25 cm) 

Ondergrond 
(25-50 cm) 

Geen poriën, scheuren of spleten waarneembaar (aggregaat 
bestaat voor 10-20% uit micro- en macroporiën) 

1     

Zeer weinig poriën, scheuren of spleten waarneembaar 
(aggregaat bestaat voor 20-30% micro- en macroporiën) 

2     

Sommige scheuren en spleten waarneembaar (aggregaat 
bestaat voor 30-40% uit micro- en macroporiën) 

3     

Veel poriën en scheuren waarneembaar (aggregaat bestaat 
voor 50-60% uit micro- en macroporiën) 

4     

Zeer veel poriën en scheuren waarneembaar  
(aggregaat bestaat voor >80% uit micro- en macroporiën) 

5   
 

5 Goed 

3 Matig 1 Slecht 
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Aanwezigheid springstaarten en wormen: 
Breek de kluit van iedere bodemlaag (0-25 cm en 25-50 cm) voorzichtig met de handpalmen open en 
beoordeel de aanwezigheid van wormen en springstaarten die met het blote oog waarneembaar zijn. 
Kijk hierbij ook of wormen en springstaarten in de wanden van de profielkuil met het blote oog 
aanwezig zijn. De classificaties worden hierbij uitgedrukt in de tijd die nodig is om soorten waar te 
nemen. Hoe korter de tijd en lager de intensiteit naar het zoeken van soorten, hoe hoger de score. 

  

Definities aanwezigheid wormen en springstaarten Score Bovengrond 
(0-25 cm) 

Ondergrond 
(25-50 cm) 

Geen aanwezigheid van wormen en springstaarten 1     

Intensief zoeken naar aanwezigheid van wormen en 
springstaarten (> 3 minuten) 

2     

Zoeken naar aanwezigheid van wormen en springstaarten  
(1 - 2 minuten) 

3     

Zeer kort zoeken naar aanwezigheid van wormen en 
springstaarten (30 seconde - 1 minuut) 

4     

Aanwezigheid van wormen en springstaarten zijn direct 
zichtbaar 

5     

3 Matig 

1 Slecht 

5 Goed 
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2.6.2.2.3 Beworteling 

Groeivorm van het wortelstelsel: 

Breek de kluit van iedere bodemlaag (0-25 cm en 25-50 cm) voorzichtig met de handpalmen open of 

kijk naar de wand profielkuil en beoordeel de groeivorm van het wortelstelsel. Hoe hoger de 

aanwezigheid van knikken of horizontale groei in het wortelstelsel in combinatie met verdikte 

wortels, hoe lager de mogelijkheid van watertransport naar de ondergrond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Definities beoordeling vorm van het 
wortelstelsel 

Score Bovengrond (0-25 
cm) 

Ondergrond 
(25-50 cm) 

Wortels worden belemmerd in hun groei; 
vertonen een horizontale vervorming 

1     

Tussenliggende waarde 2     

Wortels groeien tussen en door de aggregaten 3     

Tussenliggende waarde  4     

Wortels groeien onbelemmerd door 
bodemlagen en -aggregaten 

5     

5 Goed 3 Matig 1 Slecht 
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Intensiteit van het wortelstelsel: 

Breek de kluit van iedere bodemlaag (0-25 cm en 25-50 cm) voorzichtig met de handpalmen open en 

beoordeel de intensiteit van het wortelstelsel. Hoe intensiever het wortelstelsel, hoe stabieler de 

bodem en fijner de structuur waar de plantenwortels homogeen doorheen kunnen groeien. Water 

kan snel afgevoerd worden en erosie werende eigenschappen van hellende gronden worden 

gestimuleerd. 

Definities beoordeling intensiteit wortelstelsel Score Bovengrond (0-25 
cm) 

Ondergrond 
(25-50 cm) 

Nauwelijks wortels zichtbaar 
Bovengrond: 0 - 20 
Ondergrond: 0 

1     

Zeer weinig wortels zichtbaar  
Bovengrond: 20 - 50 
Ondergrond: 0 

2     

Weinig wortels zichtbaar 
Bovengrond: 50 - 80 
Ondergrond: 1  

3     

Veel wortels zichtbaar  
Bovengrond: 80 - 300 
Ondergrond: 2 

4   
 

Zeer veel wortels zichtbaar 
Bovengrond: ≥ 300 
Ondergrond: > 3  

5   
 

 

  

5 Goed 

3 Matig 1 Slecht 
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Activiteit wortelstelsel: 

Breek de kluit van iedere bodemlaag (0-25 cm en 25-50 cm) voorzichtig met de handpalmen open en 

beoordeel het wortelstelsel op het aandeel witte en bruine wortels. Hoe hoger het percentage aan 

wit gekleurde wortels dat aanwezig is in de kluit, hoe hoger de activiteit van het wortelstelsel en 

opname aan water en mineralen uit de bodem. 

* Op het moment van schrijven zijn percentages voor inactieve en actieve wortelstelsels nog niet 

bekend in de literatuur. 

  
Definities beoordeling type wortelstelsel* Score Bovengrond (0-25 

cm) 
Ondergrond 
(25-50 cm) 

20-30% van de wortels bevatten een witte 
kleur  

1     

30-40% van de wortels bevatten een witte 
kleur  

2     

40-50% van de wortels bevatten een witte 
kleur 

3     

50-60 % van de wortels bevatten een witte 
kleur  

4   
 

60-70% van de wortels bevatten een witte 
kleur  

5    

5 Goed 

3 Matig 

1 Slecht 
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2.6.3 Bodemscore profielkuil berekenen 
De bodemscorekaart bestaat uit drie hoofdonderdelen; bodemstructuur, bodemleven en beworteling. 

Tel de individuele scores bij elkaar op om op de drie scores van de hoofdonderdelen te komen. Doe dit 

apart voor de boven en ondergrond.  In totaal komen er 6 waarden uit de beoordeling van een 

profielkuil met een waarde tussen de 3 en 15.  

Voorbeeld van een bodemscore datatabel: 

Tabel 7: Voorbeeld van uitkomst van een profielkuil. 

 

 

 

2.6.4 Betekenis bodemscore 
Uit de bodemscore datatabel kan veel specifieke informatie gehaald worden. Veel aspecten zijn aan 

elkaar verbonden en hangen van elkaar af. Veel van deze aspecten kunnen aan de hand van de 

eerdergenoemde methoden of een laboratoriumonderzoek worden uitgezocht.  

In het geval van het bovenstaande voorbeeld (Tabel 7), kan geconcludeerd worden dat de structuur van 

de ondergrond minder van kwaliteit is. De 7 voor bodemstructuur kan duiden op een verdichte laag in 

de ondergrond. Dit kan gecontroleerd worden met de data met betrekking tot de 

indringingsweerstand. Ondanks dat de bodemstructuur in dit voorbeeld van lagere kwaliteit is, zijn 

bodemleven en beworteling in de ondergrond wel kwalitatief hoger. Dit kan op de aanwezigheid van 

pendelaars duiden. Dit is positief voor de infiltratiesnelheid. Om te controleren of dit daadwerkelijk 

het geval is en de eventuele storende laag geen grote impact op infiltratiesnelheid heeft, moet naar 

de data uit de infiltratiemetingen gekeken worden. Wat de bovengrond betreft is de structuur van 

goede kwaliteit maar het bodemleven en de beworteling zijn dit niet. Dit kan duiden op een chemische 

onbalans die voorkomt dat bodemleven zich kan ontwikkelen. Kan resulteren in lage hoeveelheid 

macroporiën wat beworteling in de bovenlaag belemmeren. 

 Bovengrond Ondergrond 

Bodemstructuur 12 7 

Bodemleven 6 14 

Beworteling 8 12 
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3. Data interpretatie 

3.1 Laboratoriumanalyse 
De veldmethodieken in deze handleiding alleen kunnen niet de gehele toestand van 

ecosysteemdiensten, waaronder waterinfiltratie, evalueren. Deze worden aangedreven door 

meerdere fysische, chemische en biologische bodemprocessen. Een combinatie van de 

veldmethodieken en laboratoriumanalyses van Eurofins worden hiervoor aanbevolen. De parameters 

van Eurofins die een bijdrage leveren aan de gehele beoordeling van waterinfiltratie op een perceel en 

aanbevolen worden te gebruiken zijn: pH, organisch stofgehalte, organisch koolstofgehalte, CEC-

bezetting (Ca: Mg verhouding), verslemping en verkruimelbaarheid. In het geval dat op de 

veldmethodieken laag gescoord wordt of er is sprake van opbrengstderving, kan het zo zijn dat een 

aantal chemische eigenschappen van de bodem niet optimaal zijn en vallen binnen de rode of gele 

referentieranges.  Zijn de metingen genomen op een lössperceel en val je binnen de groene 

referentieranges (afbeelding 18), dan is de kans groter dat de bodemkwaliteit en gewasproductie 

optimaal zijn.  

 

Afbeelding 18: Aanbevolen ranges voor parameters van laboratoriumanalyses op lössgrond. 
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3.2 Bodeminfiltratiescore 
De bodemscores verkregen met behulp van de handleiding kunnen een goed inzicht geven over hoe 

goed een bodem water kan opnemen. Maar niet iedere bodem reageert hetzelfde. Zo zal een 

lössbodem water sneller opnemen dan klei maar weer trager dan zand. De juiste context bij de 

metingen is hierom belangrijk. Vandaar dat de scores verkregen uit de methodieken in de 

onderstaande schaalverdelingen ingevuld horen te worden. Deze bieden de context die nodig is om te 

bepalen hoe de bodem gescoord heeft op het bodemtype waar de metingen genomen zijn. Op basis 

hiervan kan dan ingeschat worden of een bodem goed presteert voor het bodemtype waar de meting 

ook genomen wordt. 

Indringingsweerstand: 

< 150 N 150 N – 200 N 200 N – 250 N 250 N – 300 N > 300 N 

Infiltratiesnelheid (enkele infiltratiering): 

< 2 minuten 2:00 – 3:15 3:15 – 4:45 4:45 – 6:00 > 6 minuten 

 

Infiltratiesnelheid (dubbele ring): 

< XX XX – XX  XX – XX   XX – XX > XX 

 

  

Zand 

Löss 

Klei 

Zand 

Löss 

Klei 

Zand 

Löss 

Klei 
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Profielkuil: 

Profielkuil is in tegenstelling tot de andere onderdelen al gebaseerd op een lössbodem. Deze waarden 

hoeven dus niet ingevuld te worden in een schaalverdeling zoals de andere parameters. Maar welke 

waar in Limburg nu als goed, matig of slecht kan worden gezien kan hieronder afgelezen worden. 

Goed Matig Slecht 

12- 15 7 - 11 3 - 6 
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3. Begrippenlijst 
• Aggregaat: een brok samenhangende bodemdeeltjes die door organisch materiaal een 

stabiel geheel vormen. 

• Bodemstructuur: een samenhang van vaste gronddeeltjes en de aggregaten 

• Breukvastheid: de mate hoe goed een aggregaat bestemd is tegen breken. 

• Indringingsweerstand: de mate waarin de bodem weerstand biedt tegen penetratie. 

• Infiltratiecapaciteit: de hoeveelheid water dat een bodem op kan nemen. 

• Infiltratiesnelheid: de snelheid waarmee een bodem water opneemt. 

• Macroporiën: holtes die in de bodem zitten groter dan 50 micrometer. Deze worden over 

het algemeen gemaakt door bodemleven en zijn met het blote oog zichtbaar. 

• Microporiën: holtes die in de bodem zitten en kleiner zijn dan een micrometer. Niet met het 

blote oog zichtbaar. 

• Veldcapaciteit: de totale hoeveelheid water die een bodem op kan nemen. 

• Waterinfiltratie: de mate waarin de bodem water kan opnemen. Dit is een combinatie van 

de snelheid en de hoeveelheid. 

 


