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HAIJO DODDE

Trijntje is een onlinetool die inzicht 
geeft in het bodem- en waterbe-
heer van akkerbouwpercelen. Deze 
app kan worden toegevoegd aan 
het platform FarmMaps en is in 
eerste instantie ontwikkeld voor 
de noordelijke kleischil. Aan het 
project Trijntje werkten vijftien 
akkerbouwers mee voor het geven 
van praktische input.

ACHTERGROND

De functionaliteit van Trijntje is 
gebaseerd op het stoplichtmodel. 
Als de weergave van een perceel op 
het scherm van een smartphone of 
pc rood kleurt, laat de bodemtoe-
stand veel te wensen over. Bij oranje 
zijn verbeteringen mogelijk en een 
groen perceel scoort goed voor wat 
betreft waterbergend vermogen en 
weerstand tegen klimatologische 
veranderingen.

Onderzoeker Carina Rietema 
van onderzoeksinstelling SPNA gaf 
vorige week tijdens de slotbijeen-
komst op proefboerderij Kollumer-
waard tekst en uitleg over Trijntje. 
De ontwikkeling van de onlinetool 
is mogelijk gemaakt door de provin-
cie Groningen, waterschap Noorder-
zijlvest en het Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer. De uitvoering was in 
handen van SPNA, Wageningen 

University & Research (WUR) en Tot 
en met Projecten. 

Binnen het project begeleidde 
Rietema de akkerbouwers die mee-
werkten aan Trijntje. De app is in 
eerste instantie bedoeld voor akker-
bouwers in de noordelijke kleischil. 
‘Een groep van vijftien regionale 
akkerbouwers heeft tijdens het 
project aangegeven wat de app zou 
moeten doen om hen te ondersteu-
nen bij bodem- en waterbeheer. Op 
basis van deze input en de feedback 
na eerste testen, hebben wij de pro-
grammeurs van WUR kunnen aan-
sturen’, meldt Rietema. 

DRIE PIJLERS
De app moet de akkerbouwers 

helpen bij het opstellen van een 
bodembeheerplan met als doel de 
percelen beter bestand te maken 
tegen droge of juist natte omstan-
digheden. De drie pijlers waar Trijn-
tje zich op richt, zijn organische 

stof, infiltratie en afwatering en 
bodemverdichting. De app beoor-
deelt percelen op basis van kaart-
materiaal, onlinedata en eventuele 

specifieke informatie die beschik-
baar is via bijvoorbeeld organisaties 
als Eurofins. 

‘Per pijler berekent de app wat 
het effect is van handelingen die 
worden uitgevoerd’, legt Rietema 
uit. ‘Voor organische stof wordt 
gerekend met een bepaald afbraak-
percentage per jaar, maar dat kan 
worden beïnvloed door het uitvoe-
ren van niet-kerende grondbewer-
king. Verder laat de app zien hoe het 

waterbergend vermogen verbetert 
door aanvoer van organische stof.’ 

Wat voor organische stof geldt, 
geldt ook voor de andere pijlers, ver-
volgt Rietema. Volgens haar krijgt 
de gebruiker via Trijntje inzicht in 
de meerwaarde van groenbemesters 
voor de infiltratie van de bodem, 
maar ook in wat egaliseren doet 
voor de waterberging of boven-
gronds ploegen, of in het nade-
lige effect van het uitvoeren van 

oogstwerkzaamheden onder natte 
omstandigheden. ‘Het gaat vooral 
om bewustwording en onderbou-
wing van handelingsperspectieven.’

Trijntje is weliswaar ontwor-
pen voor de noordelijke kleischil 
maar in heel Nederland te gebrui-
ken, mits bodemkaarten en online-
data beschikbaar zijn. Voorlopig 
is de app gratis toe te voegen aan 
het onlineplatform FarmMaps, het 
voormalige Akkerweb.

App geeft inzicht in waterbergend vermogen

Akkerbouwers kunnen met Trijntje de bodem van hun percelen beter klimaatbestendig maken. Foto: Huisman Media

Trijntje ondersteunt akkerbouwer bij het maken van plannen voor een beter bodem- en waterbeheer

‘De app berekent het 
effect van handelingen 
op de bodemtoestand’

HAIJO DODDE

Onderzoekers hebben voor het 
project ‘Recupa’ op trayvelden met 
aardbeiplanten systemen voor 
waterzuivering getest. Vier daarvan 
lijken geschikt voor de praktijk. 
De keuze voor installaties is vaak 
maatwerk op bedrijfsniveau.

ACHTERGROND

‘Waterzuivering op trayvelden 
met aardbeiplanten is goed mogelijk 
en kent veel voordelen’, concludeert 
onderzoeker Dieter Baets van Proef-
centrum Hoogstraten. ‘Na zuivering 
is het gietwater te hergebruiken. Het 
betekent dat het waterverbruik sterk 
daalt en dat er geen vervuild water 
geloosd hoeft te worden.’

Baets en zijn collega-onderzoe- 
kers testten voor ‘Recupa’ zuive-
ringssystemen uit de glastuinbouw. 
Daaruit blijkt dat ontsmetting met 
waterstofperoxide of met ozon en 
filtratie via een traag zandfilter of 
door ultrafiltratie goede opties zijn 
om het gietwater te zuiveren en 
geschikt te maken voor recirculatie.

Tijdens de slotbijeenkomst van 
‘Recupa’ bij Van der Avoird Tray-
plant in het Brabantse Molenschot 
gaf Baets een toelichting op de 
methoden. Daar werd ook een bun-
del met factsheets uitgedeeld als 
hulpmiddel voor aardbeientelers 
die op zoek zijn naar mogelijkheden 
voor waterzuivering.

‘Elke techniek heeft voor- en na- 
delen. Waterstofperoxide en ozon 
werken goed en zijn vaak compac- 
te installaties met voldoende capa-
citeit. In elk geval voor ozon geldt 
dat de investering van de installatie 
behoorlijk is’, zegt de onderzoeker.

‘Een traag zandfilter heeft een 
beperkte capaciteit en neemt nogal 
wat ruimte in beslag en lijkt daar-
mee vooral geschikt voor kleinere 
velden. Ultrafiltratie werkt vaak 
goed, maar heeft als nadeel dat een 
reststroom overblijft.’

Gastheer Peter van der Avoird 
maakt op zijn bedrijf gebruik van 
ultrafiltratie met een mechanisch 
membraan. Hij beperkt de rest-
stroom door grove organische mate-
rialen al via voorfiltratie te verwijde-
ren. Wat uiteindelijk overblijft aan 
restwater, gebruikt de plantenkwe-
ker voor bevloeiing van zijn frambo-
zenplanten.

‘Voor de beste methode van 
waterzuivering gaat het vaak om 
maatwerk op bedrijfsniveau’, ver-
klaart Baets. ‘Vaak hangt het af van 

de capaciteit en de omvang van de 
velden, de aanvoerstromen van 
water en de gewenste zuivering. Met 
de uitkomsten van ons onderzoek 
proberen wij richting te geven aan 
de opties voor aardbeientelers.’

ECONOMISCHE HAALBAARHEID
Onderdeel van de laatste fase 

van ‘Recupa’ is de berekening van 
de economische haalbaarheid van 
waterzuivering. Ivonne de Bruijn 
van ZLTO presenteerde de bereke-
ningstool voor een kosten-baten-

analyse. Hierin zijn combinaties 
opgenomen van verschillende tech-
nieken voor filtratie en ontsmetting.

In de tool worden de kosten 
berekend voor containervelden 
van 0,5 tot 5 hectare met verschil-
lende plantdichtheden. De Bruijn: 
‘Wij geven een indicatie van de 
extra kosten per plant. Bij een dure 
ozoninstallatie varieert dat van 0,8 
tot 2 cent per plant op jaarbasis. De 
kosten zijn sterk afhankelijk van de 
bedrijfssituatie en een algemeen 
advies is daarom lastig te geven.’

Waterzuivering in opkweek aardbeien is maatwerk

Opstelling voor proeven met waterzuivering bij de opkweek van aardbeiplanten. Foto: Proefcentrum Hoogstraten

In het project ‘Recupa’ (Recirculatie 
zonder Uitspoeling of Puntlozing bij de 
opkweek van Aardbeien) zijn de aflopen 
drie jaar systemen voor waterzuivering 
getest. Deze systemen zijn afkomstig 
uit glastuinbouw. Doel is het zuive-
ren en hergebruiken van gietwater op 
containervelden en het tegengaan van 
overstort van ongezuiverd water.
ZLTO is verantwoordelijk voor de uit-
voering van het project en samen met 
waterschap Brabantse Delta initiatief-
nemer. ‘Recupa’ is een Interreg-project 
voor Vlaanderen en Nederland dat 
wordt gefinancierd uit het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het 
onderzoek naar waterzuivering bij tray-
planten is uitgevoerd bij de Belgische 
onderzoeksinstellingen Proefcentrum 
Hoogstraten en Proefstation voor de 
Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver.

Afsluiting project ‘Recupa’


