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Samenvatting 
 Op het terrein van dienst Landbouw, Veeteelt en Visserie (LVV) op Bonaire zal in 2012 een 

irrigatieproject worden opgestart, waar voedersorghum en buffelgras verbouwd gaat worden. Dit zal 

gebeuren met irrigatiewater afkomstig van de waterzuiveringsinstallaties. Aangezien dit water niet vrij 

is van stikstof en zouten bestaat er kans op stikstofuitspoeling en verzouting. Dit wordt in dit verslag 

onderzocht.  

 

 Om de hoeveelheid stikstofuitspoeling te bepalen is gebruik gemaakt van de stikstofbalans. 

Hierin worden als invoer gegeven het toedienen van stikstof in de vorm van kunstmest en irrigatie. De 

stikstof kan nu worden geborgen in de bodem, het veld verlaten door opname door de plant, 

denitrificatie van nitriet en vervluchtiging van ammoniak zijn twee andere verliesposten van stikstof, 

en als restterm blijft uitspoeling over. Door de hoeveelheid stikstof in de bodem te meten voor het 

toedienen van kunstmest, drie weken na het toedienen van kunstmest en vlak na de oogst kan gekeken 

worden naar het verloop van de hoeveelheid stikstof in de tijd. De planten zijn direct na de oogst 

gewogen, en met een bepaald percentage is de hoeveelheid stikstof berekend dat door de planten van 

het veld is verwijderd. Met deze informatie kan de stikstofbalans worden ingevuld en kan de 

hoeveelheid stikstofuitspoeling worden berekend. Uit de resultaten van de proeven blijkt dat er veel 

variatie is over het veld met betrekking tot bulkdichtheid, stikstofopname in de bodem en uitspoeling. 

Op de veldjes waar voedersorghum is verbouwd is de beginconcentratie van de bodem ongeveer 

hetzelfde als de eindconcentratie. Voor de resultaten van de berging van stikstof in de bodem zie figuur 

6 en 7. De uitspoeling van de velden waar voedersorghum op is verbouwd, en die ook kunstmest 

toegediend hebben gekregen ligt tussen de 58 en 88 kg/ha. Deze hoeveelheid dient te worden beperkt 

door een lagere hoeveelheid stikstof toe te dienen in de vorm van kunstmest. Bij deze proef is 7,8 

kg/ha toegevoegd in de vorm van irrigatiewater en 180 kg/ha aan stikstof in de vorm van kunstmest.Uit 

de resultaten van de oogst blijkt dat gemiddeld 98.5 kg/ha aan stikstof door voedersorghum van het 

veld wordt onttrokken per teelt van 8 á 9 weken. 

 

 Om te bepalen of er in de toekomst verzouting op kan treden wanneer sorghum onder irrigatie 

wordt verbouwd, is gebruik gemaakt van de veldproef en een simulatie in het programma SWAP. 

Tijdens de veldproef is door middel van mengmonsters meerdere keren gedurende de teelt de 

elektrische geleidbaarheid van de verzadigde bodem (ECe) gemeten, wat een indicatie geeft voor de 

mate van verzouting van een bodem. Hieruit blijkt dat toediening van kunstmest kan leiden tot een 

lichte verhoging van de ECe en dat de grote hoeveelheid neerslag (362 mm neerslag in 56 dagen tegen 

een jaarlijks gemiddelde 500 mm) die is gevallen tijdens de teelt heeft gezorgd voor uitspoeling van 

zouten waardoor de ECe verlaagd werd. Dit geeft aan dat kunstmest kan zorgen voor verzouting 

wanneer niet genoeg uitspoeling plaats vindt. Uit de veldproef is verder gebleken dat er een grote 

variabiliteit is in het veld, aangezien de naast elkaar gelegen velden verschilden van niet verzout (ECe 

= 0,5 mS/cm) tot extreem verzout (ECe = 18 mS/cm). Dit leidt ertoe dat er rekeningen moet worden 

gehouden met een verminderde opbrengst op de extreem verzoute stukken van het veld. Verder is 

het programma SWAP gebruikt om te simuleren wat er gebeurt met de zouten in de bodem onder 

verschillende hoeveelheden aan overirrigatie. Overirrigatie houdt in dat er meer wordt geïrrigeerd dan 

het gewas nodig heeft, zodat het overtollige water zouten uit de bodem kan opnemen en laten 

uitspoelen. Hiervoor zijn waarnemingen uit het veld als invoerwaarden voor de simulatie gebruikt en 

is aangenomen dat het brakke grondwater te diep zit om effect te hebben op verzouting van de 

wortelzone. Uit de simulatie van een periode van 30 jaar wordt duidelijk dat een licht verzout veld in 
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de loop van tijd niet zo veel zal verzouten dat de opbrengst van sorghum verminderd.  Wel is dit sterk 

afhankelijk van periodes van veel neerslag, waarin veel uitspoeling van zouten plaatsvindt. Verder 

heeft overirrigatie tot gevolg dat er meer ophoping van zouten plaatsvindt, wat het gevolg is van de 

kwaliteit is van het irrigatiewater, en dat er aanzienlijk meer oppervlakkige afstroming plaats vindt.  

Met betrekking tot stikstofuitspoeling is als bemestingsadvies gegeven om 98,5 kg/ha/teelt 

aan stikstof toe te dienen wat gelijk staat aan 821 kg/ha/teelt N-P-K 12-10-18. Ook is het beter om de 

stikstof in 2 á 3 giften te verdelen of op te lossen in het irrigatiewater. Qua irrigatie wordt geadviseerd 

om niet meer dan 10 mm per week aan overirrigatie plaats te laten vinden. Omdat een grote stijging 

van de grondwaterspiegel onwenselijk is, wordt aangeraden om het grondwater te monitoren door 

middel van peilbuizen.   
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1 Inleiding 
Op het terrein van dienst Landbouw, Veeteelt en Visserie (LVV) op Bonaire zal in 2012 een 

irrigatieproject worden opgestart waarbij tien hectare aan voedersorghum en buffelgras zal worden 

verbouwd als veevoer voor geiten. Het doel van het irrigatieproject is het produceren van voer voor 

de geiten die momenteel vrij rondlopen, zodat deze binnen de hekken van kunuku’s kunnen worden 

gehouden en zo overbegrazing op het eiland te beperken. Het water dat gebruikt zal worden bij dit 

irrigatieproject zal afkomstig zijn van de huidige afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI), welke 400 

m3/dag zal leveren, en de in aanbouw zijnde rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) welke 800 m3/dag 

zal leveren. De kwaliteit van dit effluentwater verschilt. Het effluentwater van de AWZI bevat 40 mg/l 

stikstof en heeft een elektrische geleidbaarheid (EC) van 800 µS/cm. Het water van de RWZI zal schoner 

zijn met 5 mg/l stikstof en een nog onbekende, maar waarschijnlijk lagere, EC-waarde. Omdat dit water 

niet vrij is van stikstof en zouten, bestaat er kans op stikstofuitspoeling en verzouting. In dit verslag zal 

worden onderzocht hoeveel stikstof er kan worden toegevoegd aan het gewas en hoeveel er moet 

worden geïrrigeerd om zowel stikstofuitspoeling als verzouting te minimaliseren en de opbrengst van 

het gewas te optimaliseren. 

1.2 Stikstofuitspoeling 
 Sinds tien jaar wordt op Bonaire een afname van de kwaliteit van het koraalrif waargenomen 

(Stenecket al, 2005). In het heldere water langs de kust van het eiland treedt toename van algengroei 

op die het koraal bedekt enverstikt. Deze algengroei wordt veroorzaakt door opgelostenutriënten die 

via het grondwater, oppervlakkige afstroming en atmosferische depositie in zee terecht komen. Al een 

kleine hoeveelheid nutriënten kan zorgen voor een significante toename van algengroei, en met name 

stikstof is van groot belang omdat dit de limiterende factor is voor algengroei langs de kust van Bonaire 

(Gijzen en van de Steen, 2004).  

 Voor het landbouwproject op dienst LVV zal stikstof in de bodem komen via irrigatiewater en 

kunstmest. Uitspoeling van stikstof naar het grondwater is ongewenst omdat dituiteindelijk in de zee 

terecht komt en leidt tot algengroei.Uit onderzoek in Nieuw Zeeland met een vergelijkbare 

doorlatende vulkanische bodem naar het effect van irrigatie met behandeld irrigatiewater op 

stikstofuitspoeling is gebleken dat de uitspoeling van stikstof sterk toeneemt bij een grotere 

irrigatiegift (Magesanet al., 1998). 

 Door middel van een veldproef zal een volledige oogst gesimuleerd worden onder irrigatie met 

het water van de afvalwaterzuiveringsinstallatie.  Het doel van dit onderzoek is een optimum te vinden 

in de hoeveelheid stikstof die moet worden toegediend via zowel irrigatiewater en kunstmest zodat 

uitspoeling minimaal is en opbrengst van de oogst optimaal. Dit leidt tot de volgende 

onderzoeksvragen; 

1. Wat is de opbrengst van de oogst na toedienen van kunstmest, en wat is de stikstofopname 

van de plant van deze oogst. 

2. Hoeveel stikstof dient per oogst te worden toegevoegd via zowel irrigatiewater als via 

kunstmest. 

3. Wat is het advies voor bemesting via zowel irrigatie als kunstmest om de opbrengst van de 

oogst te maximaliseren en de uitspoeling van stikstof te minimaliseren. 

 In dit verslag zal worden besproken met welke methode dit optimum zal worden bepaald, de 

resultaten van de proef zullen worden besproken, tevens zal er een discussie, conclusie en 

bemestingsadvies volgen. 
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1.3 Verzouting 
Verzouting van landbouwgebieden, met als gevolg verminderde landbouwopbrengsten, is 

wereldwijd een groot probleem, met name in aride en semi-aride gebieden (Rengasamy, 2006). 

Aangezien op Bonaire een semi-aride klimaat heerst en er op het terrein van dienst LVV al verzoute 

gebieden voorkomen, dient er extra rekening met verzouting te worden gehouden wanneer opnieuw 

landbouw gaat worden gepleegd. Verzouting vindt plaats wanneer er meer zouten toegevoegd worden 

aan de bodem dan er uit verdwijnen. De voornaamste manier waarop zouten uit de bodem verdwijnen 

is uitspoeling naar het grondwater, wat gebeurt tijdens zware regenbuien en bij overirrigatie. Bronnen 

van zouten kunnen grondwater, irrigatiewater, neerslag, eolische afzetting en verwering van 

mineralen in de bodem zijn (Rengasamy, 2006). Bij het grootste gedeelte van verzoute gebieden 

wereldwijd is de stijging van grondwaterspiegel de oorzaak van verzouting (Scanlon et al., 2007 en 

Singh et al., 2012). Wanneer het grondwater dicht bij het oppervlak komt kan verdamping en 

transpiratie zorgen voor een onderdruk aan het oppervlak en in de wortelzone, waardoor capillaire 

opstijging ontstaat en het ondiep gelegen grondwater naar het oppervlak getransporteerd wordt. 

Zouten hopen zich daardoor in de bovenste lagen op. Op het terrein van dienst LVV komt brak 

grondwater voor, maar aangezien de grondwaterspiegel diep lijkt te zitten zal deze waarschijnlijk geen 

bron van verzouting zijn (Borst et al., 2005 en Sambeek et al., 2000), waardoor de kans op een dusdanig 

verhoogde grondwaterspiegel dat deze voor verzouting zal zorgen niet heel groot is. Naast het feit dat 

irrigatie kan zorgen voor een verhoogde grondwaterspiegel, kan het irrigatiewater zelf ook een bron 

van zouten zijn. Er zal gebruik gemaakt worden van gezuiverd afvalwater, wat nog altijd zouten bevat 

en daardoor verzouting van de wortelzone kan veroorzaken (Abdelrahman et al., 2011, El-Mowelhi et 

al., 2006 en Klay et al., 2010). Voor het geplande irrigatieproject zal in dit verslag om deze redenen 

met name gekeken worden naar aan irrigatie gerelateerde verzouting aangezien het effluentwater van 

de waterzuiveringsinstallaties niet geheel vrij is van zouten.  

Het doel van dit onderzoek is om te kijken of er verzouting plaats zal gaan vinden als er 

sorghum onder irrigatie verbouwd gaat worden, en hoeveel overirrigatie er nodig is om verzouting 

tegen te gaan. Deze doelstelling leidt tot de volgende onderzoeksvragen: 

1. Zal er verzouting plaats gaan vinden wanneer er op de geplande manier sorghum 

verbouwd zal worden onder irrigatie. 

2. Moet er overirrigatie toegepast worden om verzouting tegen te gaan en zo ja, hoeveel 

moet er aan overirrigatie worden toegepast. 

Deze onderzoeksvragen zullen beantwoordt worden  door middel van een veldproef met het 

verbouwen van sorghum onder irrigatie met effluentwater van de afvalwaterzuivering, en door middel 

van een langjarige simulatie met het programma SWAP (Van Dam, 2000). Met behulp van dit 

programma zal ook gezocht worden naar een optimale hoeveelheid aan overirrigatie om zodoende 

verzouting tegen te gaan.  
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2 De opzet van de proef 
 Om onderzoek te verrichten naar stikstofuitspoeling en verzouting zijn twee plots opgezet om 

voedersorghum te verbouwen onder verschillende omstandigheden. De locatie van de twee plots 

binnen het LVV terrein is te zien in figuur 1. Op deze locatie zal ook begonnen worden met het 

irrigatieproject. 

 

 
Figuur 1: De locatie van de plots binnen het LVV terrein.  

 

 De beide plots zijn opgedeeld in drie kleinere veldjes, elk van drie bij drie meter (9m2). Op veld 

één komt geen sorghum maar dit veld zal wel kunstmest krijgen en ook zal het geïrrigeerd worden. Op 

veld twee komt sorghum die wordt geïrrigeerd en krijgt kunstmest. Op veld drie komt geïrrigeerde 

sorghum zonder kunstmestgift. Door de verschillen tussen veld twee en veld drie kan worden gekeken 

naar het effect van kunstmest op de groei van sorghum, naar het effect van kunstmest en irrigatie op 

de hoeveelheid stikstof in de bodem en de uitspoeling van stikstof in de bodem, en naar het effect van 

kunstmest en irrigatie op verzouting. Ook kan door veld één met veld twee te vergelijken worden 

gekeken wat het effect is van sorghum op stikstofuitspoeling en verzouting.  Een schematische 

weergave van de beide plotten met de drie veldjes en de verschillende behandelingen van de veldjes 

is weergegeven in figuur 2.  
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Figuur 2: Schematische weergave van de beide plots met de drie veldjes en de 
onderlinge behandeling van de veldjes. Plot 2 is de duplo van plot 1.  

 

 Op 18 oktober 2011 is begonnen met het inzaaien van de velden met sorghum uitgaande van 

een plantdichtheid van 124.444 per hectare. Op 20 oktober heeft vervolgens de eerste irrigatiegift 

plaatsgevonden, waardoor vanaf dit moment de zaadjes zijn gaan kiemen. Het water dat gebruikt is 

voor irrigatie is het effluentwater van de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Dit water had gedurende de 

teelt een stikstofconcentratie van 40 mg/l heeft en een gemiddelde EC-waarde van 988 µS/cm. De 

waterbehoefte van het gewas is aan de hand van weersgegevens van Flamingo Airport van 1980 tot 

2009 bepaald. Hierbij is de referentieverdamping gebruikt, welke vermenigvuldigd is met de 

gewaswaarde van sorghum (Allen et al, 1998), wat leidt tot de waterbehoefte per dag voor sorghum, 

weergeven in figuur 3. Van deze waterbehoefte is een irrigatiebehoefte uitgerekend welke is verkregen 

uit een meetreeks van 30 jaar. De irrigatiebehoefte is de waterbehoefte van de plant min de regenval 

maal een irrigatie-efficiëntie van 0.9 voor druppelirrigatie.  
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Figuur 3: Waterbehoefte voor sorghum per dag, gedurende de periode van de veldproef.  

 Aan de hand van figuur 3 en waarnemingen in het veld is bepaald wanneer en hoeveel er 

geïrrigeerd moest worden. Verder is ook de neerslag gemeten gedurende de teelt. Dit is weergegeven 

in tabel 3. 

Tabel 1: Neerslag en irrigatiegiften gedurende de teelt van sorghum.  

Week Data Neerslag (mm) Irrigatie (mm) 

1 18 okt - 21 okt 17,1 0 

2 22 okt- 28 okt 45,5 2,2 

3 29 okt - 4 nov 35,1 11,1 

4 5 nov - 11 nov 7,7 13,3 

5 12 nov - 18 nov 40,6 0 

6 19 nov - 25 nov 43 4,4 

7 26 nov - 2 dec 72,3 0 

8 3 dec - 9 dec 97,6 0 

9 10 dec - 12 dec 3,4 0 

 

De periode van de teelt was een zeer regenrijke periode voor Bonaire, waarin in totaal 362 mm 

is gevallen. Gemiddeld valt er op Bonaire 500 mm neerslag per jaar, waarvan het meeste valt binnen 

de periode van oktober tot en met januari. Naast de irrigatiegiften die in totaal hebben gezorgd voor 

7 g stikstof (=7,8 kg N/ha) is op  4 november 162 g stikstof (180kg N/ha) in de vorm van kunstmest 

toegevoegd aan velden één en twee van beide plots. Hierbij is ervan uitgegaan dat het stikstofgehalte 

in de bovenste 50 centimeter van de bodem aangevuld dient te worden totdat de streefwaarde wordt 

bereikt. Hierbij is gebruik gemaakt van kunstmest dat ook bij het irrigatieproject gebruikt zal worden 

dat een verhouding N-P-K heeft van respectievelijk 12, 10 en 18 procent.  
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3 Stikstofuitspoeling 

3.1 Methode 
 In dit hoofdstuk zal de methode die is toegepast, en de metingen die nodig waren om de 

uitspoeling te berekenen worden toegelicht aan de hand van de stikstofkringloop en de 

stikstofbalans.Voor het opstellen van de stikstofbalans waren metingen aan bodemmateriaal(de 

bulkdichtheid en de stikstofconcentratie van de droge bodem) nodig. 

3.1.1  De stikstofkringloop 

 Stikstof kan in verschillende vormen voor komen, en van de ene vorm naar de andere 

overgaan.Een vereenvoudigde versie van de stikstofkringloop is weergegeven in figuur 4. 

 

 
Figuur 4: Schematischeweergave van de stikstofkringloop  

 

 De meest voorkomende vorm van stikstof is stikstof in de atmosfeer in de vorm van N2 (79% 

van de lucht bestaat uit N2).  Via atmosferische depositie kan stikstof in zowel de bodem als in de zee 

terecht komen door depositie en stikstoffixatie. Dit zijn voor Bonaire slechts erg kleine hoeveelheden 

gezien er geen fabrieken of grote landbouwbedrijven in de buurt zitten die stikstof emitteren en het 

LVV terrein niet gebruikt gaat worden voor vlinderbloemigen die stikstof kunnen fixeren zoals 

Phaseolus vulgaris L. Om deze redenen zal atmosferische depositie in dit rapport verwaarloosd worden 

(M.Fauvart, 2008). 

 Belangrijke overgangsvormen zijn nitrificatie en denitrificatie. Stikstof kan de bodem binnen 

komen met kunstmest als zowel nitraatstikstof (NO3-N) en ammoniumstikstof (NH4-N). Bij nitrificatie 

wordt ammonium (NH4
+) omgezet naar nitriet (NO2

-), en nitriet op zijn beurt naar nitraat (NO3
-). De 

reactievergelijkingen die bij deze reacties horen zijn weergegeven in formule 1 en 2. 

 

2𝑁𝐻4
+ + 3𝑂2 → 4𝐻+ + 4𝐻2𝑂 + 2𝑁𝑂2 

−                                                                                                                              (1) 

2𝑁𝑂2
− + 𝑂2 → 2𝑁𝑂3

−                                                                                                                                                               (2) 

 Nitrificatie is een proces dat snel verloopt bij hoge temperaturen en aerobe omstandigheden; 

bij 20 °C is de helft van de toegediende hoeveelheid stikstof in de vorm van ammonium omgezet naar 

nitraat (OCI Agro, 2010).  De temperatuur van de bodem op het LVV terrein is veel hoger, er valt te 

verwachten dat het grootste deel van de ammonium in de bodem omgezet zal worden naar nitraat.
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 Bij denitrificatie wordt nitraat omgezet naar nitriet, en vervolgens naaratmosferische stikstof. 

Deze reactievergelijkingen zijn weergegeven in formule 3 en 4 (M. O’Learyet al, 2002). Een bron van 

koolstof is nodig om deze reactie te laten verlopen. 

2𝑁𝑂3
− →   2𝑁𝑂2

− + 𝑂2(3) 

6𝑁𝑂3
− + 𝐶𝐻3𝑂𝐻 → 3𝑁2 + 5𝐶𝑂2 + 7𝐻2𝑂 + 𝑂𝐻−                                                                                                           (4) 

3.1.2  De stikstofbalans 

 Met behulp van de processen uit de stikstofkringloop kan de stikstofbalans worden opgezet. 

In de stikstofbalans zijn alle termen van invoer en uitvoer van stikstof in de bodem meegenomen. De 

stikstofbalans is weergegeven in figuur 5.  

 

 
Figuur 5: De stikstofbalans in de bodem 

 

 De hoeveelheid stikstofuitspoeling is te berekenen aan de hand van deze balans. De balans zal 

worden opgesteld met de gegevens verkregen uit de proef. De invoer is de hoeveelheid stikstof  in het 

irrigatiewater en de stikstof in kunstmest, bij elkaar opgeteld 169 gram. De stikstof afkomstig uit de 

kunstmest komt de bodem binnen in de vorm van ammonium en nitraat. Gezien het snelle verloop 

van het nitrificatieproces zal verder worden gekeken naar stikstof in de vorm van nitraat. Ook zal de 

stikstofconcentratie in de bodem worden gemeten in mg/l NO3-N wat staat voor nitraatstikstof, dus 

het aantal mg/l aan stikstof afkomstig van het nitraation waarbij de drie zuurstofatomen niet worden 

meegenomen.Uitvoer is stikstofopname door de plant, denitrificatie van nitraat en vervluchtiging van 

ammoniak. 

 Er is veel onzekerheid over het procesvan ammoniakvervluchtiging (A.J. van Kekem et al, 

2006). Bij hoge EC waardes in de bodem, wat te verwachten is op het terrein van dienst LVV, neemt 

het vervluchtigingproces in snelheid toe, tot wel 35% van de ammoniuminvoer (A. P. Gandhi en K. V. 

Paliwal, 1975). Echter wordt het nitrificatieproces verondersteld snel te verlopen waardoor de 
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vervluchtiging van ammonium lager zal zijn. Er wordt de aanname gemaakt dat 5% van de invoer aan 

ammonium vervliegt in de vorm van ammoniak (NH3
-). 

 Nitrificatie is variabel in tijd en ruimte en is dus ook moeilijk in te schatten (Kekem et al, 2006). 

Gezien de lage waardes aan organische stof in de bodem (Grontmij, 2011) zal deze reactie niet erg snel 

verlopen. Geletop het snelle nitrificatieproces zal de hoeveelheid nitraat in de bodem wel hoog worden 

na het toevoegen van kunstmest door zowel de nitraat als de ammonium dat wordt omgezet in nitraat. 

Door van Kekem et al.(2006) wordt nitrificatie verondersteld ongeveer 5% van de invoer van de 

toegevoegde hoeveelheid nitraat en ammonium te zijn. Deze aanname zal in dit rapport ook gebruikt 

worden. 

 De berging van NO3
- in de bodem heeft een negatief effect op de uitspoeling en zal worden 

gemeten. De methode van deze metingen zal worden besproken in subhoofdstuk 3.1.3. 

 De opname door de plant zal worden bepaald en zal tevens een negatieve bijdrage hebben 

aan stikstofuitspoeling. Hoe de opname door de plant is bepaald wordt besproken in subhoofdstuk 

3.1.4. 

 De resttermis destikstofuitspoeling. Deze kan worden berekend aan de hand van formule 5. 

 

𝑁𝑢𝑖𝑡𝑠𝑝𝑜𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔 = 𝑁𝑖𝑟𝑟𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒 + 𝑁𝑘𝑢𝑛𝑠𝑡𝑚𝑒𝑠𝑡 − (𝑁𝑏𝑒𝑟𝑔𝑖𝑛𝑔 + 𝑁𝑣𝑒𝑟𝑣𝑙𝑢𝑐ℎ𝑡𝑖𝑔𝑖𝑛𝑔 + 𝑁𝑑𝑒𝑛𝑖𝑡𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑒) − 𝑁𝑜𝑝𝑛𝑎𝑚𝑒 (5) 

 

3.1.3 Berging in de bodem 

Materiaal: 

 Voor het bepalen van de stikstofconcentratie in de bodem werden bodemmonsters genomen. 

Hiervoor is gebruik gemaakt van een N-mineraalboor. Om de monsters te wegen is gebruik gemaakt 

van een weegschaal van 50 gram met een nauwkeurigheid van één gram. Verder is van het 

bodemmonster een extract gemaakt, waarbij gebruik is gemaakt van een injectienaald van 60 milliliter 

met een nauwkeurigheid van één milliliter.  

 

Methode: 

De berging in de bodem is een van de termen in de stikstofbalans die uit een aantal bepalingen, 

stikstofconcentratie, droge bulkdichtheid, en bekende monsterdiepte berekend werd.De 

stikstofconcentratie werd gemeten in bodemmonsters. De bodem werd per veld en per boven- en 

ondergrond genomen.Met de mineraalboor is op elk veld zes maal de boor in de grond gedrukt, rond 

gedraaid en de bovenlaag van 0-25 cm  in een bakje opgevangen. Hetzelfde isgedaan voor de 

ondergrond van 25-50 cm. Na goed roeren is een monster gekregen wat representatief wordt geacht 

voor een veldje. Van elk monster is een extract  gemaakt en van dit extract is de nitraatconcentratie 

bepaald met de stikstofstrips.  

 Voor de bepaling van de stikstofconcentratie van de bodem is  de bulkdichtheid van de bodem 

voor elk veldje voor zowel de bovenlaag als voor de ondergrond bepaald. Bij deze bepaling is gebruikt 

gemaakt van een ring met bekend volume waarmee een hoeveelheid grond gestoken wordt. Deze 

grond is gewogen, gedroogd en vervolgens weer gewogen. Met deze informatie kan het volumetrisch 

vochtgehalte worden bepaald met behulp van formule 6. Vervolgens is de droge bulkdichtheid 

berekend met formule 7 en 8. 

 

𝜃 =
𝑀𝑛𝑎𝑡𝑡𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑛𝑑 − 𝑀𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑛𝑑

𝑉𝑛𝑎𝑡𝑡𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑛𝑑𝜌𝑤

                                                                                                                                          (6) 
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𝑤 =
𝑀𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

𝑀𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑛𝑑

                                                                                                                                                                     (7) 

𝜌𝑏 =
𝜃

𝑤
𝜌𝑤                                                                                                                                                                                    (8) 

 

 Om de stikstofconcentratie van de bodem te meten zal gebruik gemaakt worden van de 

nitraatstrips welke de concentratie stikstof in een vloeisof kunnen meten. In bijlage 2 wordt meer 

verteld over de nauwkeurigheid van de nitraatstrips. Om de stikstofconcentratie van de bodem met 

de nitraatstrips te kunnen bepalen dient een extract gemaakt te worden. Bij het maken van het extract 

zal van elk monster ongeveer 50 ml droge grond worden gemengd met 100 ml water en 15 ml azijn 

om het extract beter te laten uitvlokken. Om 50 ml droge grond te krijgen wordt de droge 

bulkdichtheid van elk veldje van de gewenste laag gebruikt om de massa teberekenen van de droge 

grond met behulp van formule9. 

 

𝑉𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑛𝑑 =
𝑀𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑛𝑑

𝜌𝑑

                                                                                                                                                  (9) 

 

 Bij het maken van het extract wordt echter gewerkt met natte grond en zal het volume aan 

droge grond dus iets kleiner zijn dan 50 ml in het extract, en de hoeveelheid water in het extract iets 

groter dan 100 ml.Om deze verschillen te bepalen wordt van elk monster zowel de massa van de droge 

grond en de massa van de natte grond bepaald.Met formule 9 kan nu de massa van droge grond 

worden bepaald door het volume van de droge grond te vermenigvuldigen met de droge 

bulkdichtheid. Met de massa van de droge grond kan het volume van de droge grond worden berekend 

die gebruikt is voor het maken van het extract. Dit extract werd gedurende 20 minuten goed geroerd, 

en vervolgens 40 minuten met rust gelaten  staan zodat de gronddeeltjes konden bezinken en er een 

heldere vloeistof op komt te staan waaruit de concentratie stikstof gemeten is in mg/l NO3-N. 

 Met de concentratie stikstof uit het extract kan de concentratie stikstof in de droge bodem 

worden bepaald door de mengverhouding te gebruiken van het extract. Deze concentratie kan worden 

omgerekend van mg/l naar zowel kg/ha/0,25m aanstikstofals naar g stikstof per veldje.  

3.1.3 Opname door de plant 

 De opname van stikstof door de plant kan worden bepaald door het gewas te wegen direct na 

het oogsten. Ook wordt het aantal planten van ieder veldje geteld. Het drooggewicht wordt bepaald 

aan de hand van het percentage water in de plant dat ongeveer 65% bedraagt (sorghum, 2009-2010). 

Dit zal echter getest worden door een bepaalde hoeveelheid van ieder veld te wegen, te laten drogen 

en nogmaals te wegen. De hoeveelheid stikstof is te bepalen aan de hand van het stikstofpercentage 

in de plant van het drooggewicht per veld. Het stikstofpercentage is afhankelijk van het drooggewicht 

van één gemiddelde plant van een veldje. Een gemiddelde plant is bepaald door een aantal planten te 

nemen en het drooggewicht van deze planten te delen door het aantal planten. Er geldt, hoe hoger 

het drooggewicht van de plant, hoe lager het stikstofpercentage. De formule voor het percentage 

stikstof in de plant als functie van het drooggewicht is weergegeven in formule 10 waarin DM het 

drooggewicht van één plant voorstelt (Lemaireet al, 1996).  

 

𝑁% = 3.4 ∗ 𝐷𝑀−0,37                                                                                                                                                             (10) 
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 Nadat het versgewicht van alle planten van één veldje is bepaald door de planten af te snijden 

op +- 5 cm boven de grond (zelfde hoogte als dienst LVV gaat hanteren) en deze vervolgens te wegen, 

is met dit versgewicht het drooggewicht bepaald.Met het stikstofpercentage uit formule 10 is 

vervolgens de totale stikstofopname van één veldje bepaald.  
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3.2 Resultaten 
 In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de proef worden besproken. Deze resultaten bestaan 

uit de bulkdichtheid en de stikstofconcentratie in de bodem, de stikstofopname door de plant en de 

stikstofbalans met als restterm de stikstofuitspoeling. 

3.2.1 Bulkdichtheid en berging in de bodem 

 De bulkdichtheid van de bodem voor plot één en plot twee, beide met de drie veldjes, voor 

zowel de bovenlaag als de ondergrond is weergegeven in tabel 2. 

Tabel 2: De bulkdichtheid van de drie veldjes van plot één (A) en twee (B) voor zowel 
de bovenlaag als de ondergrond. De toevoeging (N,S) duidt de behandeling van het 
veld aan. N staat voor stikstof, S staat voor sorghum. De 1 staat voor aanwezig, de 0 
staat voor afwezig.  

A)  

 

Veld 1 
(N1,S0)   

Veld 2 
(N1,S1)   

Veld 3 
(N0,S1)   

 0-25 cm 25-50 cm 0-25 cm 25-50 cm 0-25 cm 25-50 cm 

Volume (ml) 108,31 108,31 108,31 108,31 108,31 108,31 

Massa nat (g) 182,50 187,00 186,50 149,50 123,50 133,50 

Massa droog(g) 176,00 175,50 176,00 146,00 123,00 131,50 

θ (-) 0,06 0,11 0,10 0,03 0,00 0,02 

w (-) 0,04 0,07 0,06 0,02 0,00 0,02 

ρd (kg/l) 1,63 1,62 1,63 1,35 1,14 1,21 
 

B)  

 

Veld 1 
(N1,S0)   

Veld 2 
(N1,S1)   

Veld 3 
(N0,S1)   

 0-25 cm 25-50 cm 0-25 cm 25-50 cm 0-25 cm 25-50 cm 

Volume (ml) 210,88 108,31 108,31 108,31 108,31 108,31 

Massa nat (g) 342,50 161,00 177,50 190,50 158,50 190,50 

Massa droog(g) 315,00 149,00 160,00 177,50 144,00 177,50 

θ (-) 0,13 0,11 0,16 0,12 0,13 0,12 

w (-) 0,09 0,08 0,11 0,07 0,10 0,07 

ρd (kg/l) 1,49 1,38 1,48 1,64 1,33 1,64 
 

 

 Uit de resultaten blijkt dat er aanzienlijke verschillen te zien zijn tussen de bulkdichtheid tussen 

de veldjes, maar ook tussen de bovenlaag en de ondergrond. Er is niet een duidelijk verband of verschil 

te ontdekken tussen de bovenlaag en de ondergrond. Wel hebben plot één, veld één en twee, en plot 

twee, veld twee en drie een hogere bulkdichtheid dan de overige veldjes. Een foutenanalyse is 

toegepast op het bepalen van de bulkdichtheid. Voor de resultaten van deze analyse zie bijlage 1.

  

  De berging van stikstof in de bodem op drie momenten in de tijd zijn weergegeven in 

figuur 6 en 7. De berging is weergegeven voor zowel de bovenlaag als voor de ondergrond en ook hier 

is een foutenanalyse uitgevoerd welke is weergegeven in de staafdiagram in de vorm van 

foutenbalkjes. Voor de methode voor het uitvoeren van deze foutenanalyse zie bijlage 2.Deze 

foutenanalyse levert de maximaal mogelijke fout. Voor de ruwe data afkomstig van de analyse van de 

bodemmonsters, zie bijlage 3. 
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A)  

 
B)  

 
     C) 
Figuur 6: Berging van stikstof in de bodem van plot één voor de drie metingen in de 
tijd. De die veldjes zijn weergegeven met respectievelijk A, B en C. De maximale fout 
gemaakt in de metingen is in de grafiek weergegeven met een foutenbalkje.  
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     A) 

 
     B) 

 
     C) 
Figuur 7: Berging van stikstof in de bodem van plot twee voor de drie metingen in de 
tijd. De die veldjes zijn weergegeven met respectievelijk A, B en C. De maximale fout 
gemaakt in de metingen is in de grafiek weergegeven met een foutenbalkje.  
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 In figuur 6 en 7a zijn de veldjes één van plot één en twee weergegeven welke wel irrigatiewater 

en kunstmest hebben gekregen, maar waar geen sorghum op is verbouwd. Op 4 november is de eerste 

meting gedaan naar het stikstofgehalte in de bodem. Er blijkt uit beide grafiekjes dat de hoeveelheid 

stikstof op dit tijdstip ook lager is dan op de 25 november en 13december. De metingen genomen op 

25 november laten duidelijk het effect van de kunstmest zien op de berging van stikstof in de bodem. 

De metingen genomen op 13 december laten zien dat bij veld één van plot één de berging lager is 

geworden wat verklaard kan worden door uitspoeling van stikstof op dit veld. Voor veld één van plot 

twee is de concentratie echter hoger geworden dan de meting hiervoor. Dit duidt waarschijnlijk  op 

een meetfout in de figuur aangegeven met de foutenbalk welke de maximale en minimalehoeveelheid 

geborgen stikstof aangeeft.  

 

 In figuur 6 en 7b zijn de veldjes twee van plot één en twee weergegeven welke zowel irrigatie 

als kunstmest hebben gekregen, en waar ook sorghum op is verbouwd. Bij beide grafiekjes komt goed 

naar voren dat de hoeveelheid stikstof in de bodem in het begin vrij laag was, en door het toedienen 

van kunstmest sterk is verhoogd. De derde meting laat goed zien dat een groot gedeelte van de stikstof 

toegediend op veld twee van plot één opgenomen is door de planten en mogelijk een gedeelte is 

uitgespoeld, en bij veld twee van plot twee is zelf alle stikstof uit de bodem verdwenen. Ook zijn de 

hoeveelheden stikstof in de bodem voor dit veld veel lager dan voor veld twee van plot één. 

Aannemend dat het gewas evenveel stikstof heeft opgenomen is op dit veld waarschijnlijk veel meer 

stikstof uitgespoeld dan op het andere veld. 

 

 In figuur 6 en 7 c zijn de veldjes drie van plot één en twee weergegeven welke alleen 

irrigatiewater hebben gekregen en waar ook sorghum op is verbouwd. In beide grafieken is het effect 

van de planten op de hoeveelheid stikstof in de bodem duidelijk zichtbaar. Op veld drie van plot één is 

alle stikstof al bij de tweede meting uit de bodem verdwenen. Op veld drie van plot twee is de afname 

geleidelijker.  

 

 De resultaten van de berging van stikstof in de bodem laten het verschil tussen de drie veldjes 

voor beide plots goed zien. Het effect van de kunstmest en de planten is goed zichtbaar. De 

foutenbalkjes laten zien dat de metingen minder nauwkeurig worden naarmate de concentratie van 

stikstof in de bodem hoger wordt. De fout die gemaakt is bij het bepalen van de hoeveelheid stikstof 

in de bodem zal worden meegenomen om de hoeveelheid uitspoeling uit te rekenen.  

3.2.2 Opname door de plant 

 De resultaten van de oogst zijn weergegeven in tabel 3. De waardes zijn bepaald voor de 

proefveldjes en vervolgens omgezet naar het aantal kilogram per hectare. Uit deze gegevens blijkt dat 

zowel voor plot één als voor plot twee geldt dat de opbrengst in versgewicht en drooggewicht van de 

oogst omhoog is gegaan bij de veldjes waar kunstmest is toegediend. Ook is het aantal planten die zijn 

opgekomen per hectare toegenomen en het versgewicht en het drooggewicht per plant is ook 

toegenomen. De opbrengst van plot twee veld drie is aanzienlijk lager dan die van de andere veldjes. 

De oorzaak hiervan zal verder besproken worden in hoofdstuk 4. Dit veld wordt niet gezien als 

representatief voor het hele terrein en zal ook niet worden meegenomen in de conclusie. 
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Tabel 3: Resultaten van de oogst voor zowel plot één (A) als plot twee(B).  
A)  

 

Veld 1 
(N0S0) 

Veld 2 
(N1S1) 

Veld 3 
(N0S1) 

Aantal planten per ha: 0  104444  100000  

Versgewicht (kg/ha): 0  39711  29183  

Drooggewicht (kg/ha):  0  16753  12264  

Vochtgehalte plant (%): 0 58 58 

Gem. versgewicht per plant (g): 0 380 292 

Gem. drooggewicht per plant (g): 0 160 123 

Stikstofopname (kg/ha): 0  87  70  

     B) 

 

Veld 1 
(N0S0) 

Veld 2 
(N1S1) 

Veld 3 
(N0S1) 

Aantal planten per ha: 0 133333 82222 

Versgewicht (kg/ha): 0 49172  13144  

Drooggewicht (kg/ha):  0 21084  7328  

Vochtgehalte plant (%): 0 57 44 

Gem. versgewicht per plant (g): 0 369 160 

Gem. drooggewicht per plant (g): 0 158 89 

Stikstofopname (kg/ha): 0 110 47 
 

  

 In figuur 8 is de stikstofopname in gram per veld weergegeven. Hieruit blijkt dat van de 

toegevoegde 169 gram stikstof via kunstmest en irrigatiewater per veld tussen de 63 en de 99 gram is 

opgenomen door de planten van plot één veld twee en drie en plot twee veld twee. Plot twee, veld 

drie geeft een veel lagere waarde aan wat duidt op een lagere opbrengst van de oogst op dit veld. 

 
Figuur 8: De stikstofopname van de plant in gram per veld (P2 Veld 2 N 1S1 , P1 Veld 
3 N0S1, P2 Veld 2 N1S0 , P2 Veld 3 N0S1). 
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3.2.3De stikstofbalans 

 Met de resultaten van de berging van stikstof in de bodem op 4 november en 13 december is 

het verschil in berging in de bodem uitgerekend en samen met de resultaten van de opname van 

stikstof door de planten is de stikstofbalans ingevuld.Op basis van de resultaten van de stikstofbalans 

kan de verdeling van de 169 g aan stikstof die met irrigatie en kunstmestover de verschillende 

balansposten worden geanalyseerd. figuur 9. 

 
A)  

 
B)  

Figuur 9: De verdeling van stikstof in de bodem van de drie veldjes van plot één (A) 
en plot twee (B) (veld 1 = N 1S0; veld2=N1S1; veld 3=N0S1; plot1 en plot2 zijn  
herhalingen). De verdeling van stikstof in de bodem is bepaald aan de hand van de 
stikstofbalans waarin verschil in berging bodem, opname plant, denitrificatie en 
ammoniak vervluchtiging invoer zijn, en uitspoeling de uitvoer.  
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  Uit figuur 9 blijkt dat de verdeling van stikstof sterk verschilt per veld en dat er weinig 

overeenkomst is tussen de velden één van plot één en twee. Bij veld één van plot één is bijna alle 

stikstof die met de kunstmest en irrigatie het veld is binnengekomen uitgespoeld, terwijl bij veld één 

van plot twee de stikstof juist is achtergebleven in de bodem en de uitspoeling gering is. 

 

 De velden twee van de beide plots komen beter overeen. De oogst van veld twee van plot één 

heeft een iets lagere opbrengst dan veld twee van plot twee maar er heeft wel wat berging van stikstof 

in de bodem plaatsgevonden  waardoor de uitspoeling lager is dan veld twee van plot twee. Hier heeft 

veel opname door de plant plaatsgevonden, maar de berging van stikstof in de bodem is meer omlaag 

gegaan dan het verschil tussen de opname van de plant van de velden twee van plot één en twee. Dit 

heeft geleidt tot meer uitspoeling. Dit is een erg interessante waarneming met het oog op 

bemestingsadvies en uitspoeling. Op dit veld heeft de plant meer stikstof opgenomen, en toch is er 

meer uitgespoeld. Dit duidt op sterke plaatselijke verschillen van de bodem met betrekking tot 

doorlatendheid en capaciteit om stikstof te bergen. 

 

 De velden drie van plot één en twee hebben geen kunstmest gehad en hier hebben de planten 

ook aanzienlijk minder stikstof opgenomen dan bij de andere veldjes. Bij beide veldjes is er een 

negatieve berging in de bodem te zien wat aangeeft dat er meer stikstof is onttrokken dan is 

toegevoegd. De uitspoeling is erg laag, en bij plot één negatief. Dit is onmogelijk en is te verklaren  door 

de (on)nauwkeurigheid van de metingen van de berging in de bodem.  

 

 Op de uitspoeling is ook een foutenanalyse toegepast aan de hand van de maximale afwijking 

in het verschil in berging in de bodem van de monsters genomen op 4novemberen 12december. De 

fout van de metingen naar de berging in de bodem telt dus zwaar mee omdat er een fout is bij het 

nemen van het eerste monster en nogmaals een fout bij het nemen van het tweede monster. Bij het 

berekenen van het verschil tussen de berging in de bodem wordt de fout dus extra groot.Het is 

onwaarschijnlijk dat de werkelijke fout gemaakt bij het bepalen van de uitspoeling ook echt zo groot 

is. Er wordt uitgegaan van het ergste geval.  De uitspoeling per veld met een foutenbalkje is 

weergegeven in figuur 10. 
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A)  

 
     B) 
Figuur 10: Uitspoeling van stikstof van de veldjes van plot één (A) en plot twee (B).  
De uitspoeling is verkregen uit de stikstofbalans. De maximale fout gemaakt in de 
metingen is weergegeven in de grafiek door middel van een foutenbalkje.  

 

 Uit deze figuur blijkt dat de hoeveelheid uitspoeling per veld sterk verschilt en dat de maximale 

fout per veld ook sterk verschilt. De uitspoeling van de velden waar kunstmest aan is toegediend en 

waar ook sorghum op is verbouwd bedraagt 52-72 g/veld, ofwel 58-88 kg/ha aan stikstof. Deze 

hoeveelheid dient te worden beperkt door een aangepaste hoeveelheid stikstof toe te dienen. Deze 

hoeveelheid zal verder worden besproken in hoofdstuk 5. De negatieve uitspoeling van veld drie van 

plot één kan wel verklaard worden aan de hand van een fout gemaakt in het bepalen van de berging 

in de bodem.  Deze maximale fout bedraagt dezelfde waarde als de negatieve waarde van de 

uitspoeling. De uitspoeling op dit veld is dus nul. 
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3.3 Discussie 
 De grote variabiliteit op de velden, zowel in bulkdichtheid, berging van stikstof in de bodem en 

de uit de opbrengsten berekende opname van stikstofmaakt het lastig om een uitspraak te doen over 

het totale veld waar sorghum op verbouwd gaat worden op terrein dienst LVV. Veld drie van plot twee 

wordt bijvoorbeeld gezien als niet representatief voor het totale veld met betrekking tot opbrengst 

van het versgewicht van de plant en stikstofopname door de plant. Om meer inzicht te krijgen in het 

totale veld dienen meerdere proeven gedaan te worden op verschillende plekken op het veld naar 

stikstofgehalte in de bodem en de opbrengst van de oogst. 

Voor het onderzoek naar stikstofuitspoeling, en stikstofopname door de plant is  een 

foutenanalyse toegepast. Hieruit is gebleken dat de resultaten van de stikstofuitspoeling een grote 

maximale afwijking bevatten. Deze afwijking had verkleind kunnen worden door de opeenstapeling 

van meetfouten te beperken. Dit houdt in gebruik te maken van meer precieze meetapparatuur; een 

weegschaal met een afwijking van bijvoorbeeld één milligram, een automatische pipet met een 

nauwkeurigheid van 0.01 milligram, en in plaats van de nitraat strips kan het stikstofpercentage in het 

extract veel nauwkeuriger bepaald worden met een chemische analyse in de vorm van een titratie. Bij 

het bepalen van de stikstofopname van de plant via het versgewicht is een veel kleinere meetfout 

gemaakt. De formule waarmee het stikstofpercentage wordt bepaald is echter een empirische 

benadering die is opgesteld voor het bepalen van stikstofpercentage in voedersorghum gebaseerd op 

het optimale stikstofpercentage in de plant gebaseerd op het drooggewicht van deze plant. Een 

nauwkeurigere manier om het stikstofpercentage van de plant te bepalen is een chemische analyse in 

een laboratorium.  

De stikstofopname door de plant is vergeleken met het onderzoek van Lemaire et al, 1995 

waarin de opbrengst per hectare van sorghum onder gematigde tot tropische omstandigheden is 

vergeleken met de stikstofopname per hectare. Bij een opbrengst in drooggewicht van 18.000 kg/ha 

bedraagt de stikstofopname door het gewas 200 kg/ha De stikstofopname uit dit onderzoek is 

beduidend hoger dan de stikstofopname in het onderzoek verricht op Bonaire welke 110 kg/ha 

bedraagt bij een opbrengst in drooggewicht van 21.000 kg/ha. Het verschil kan verklaard worden aan 

de hand van het drooggewicht van één plant. In dit onderzoek is het drooggewicht van één plant 

gemiddeld 159 gram. In het onderzoek van Lemaire et al, 1995 is dit 50 gram. Met behulp van formule 

10 kan worden geconcludeerd dat het stikstofpercentage van de plant lager is naarmate het 

drooggewicht van de plant toeneemt. De planten in het onderzoek verricht op Bonaire hebben dus 

een lagere stikstofopname dan de planten uit het onderzoek van Lemaire et al, 1995. 

Uit onderzoek verricht door Lehmann et al, 1998 is gekeken naar de stikstofopname door 

sorghum na toedienen van minerale stikstof in Duitsland. Er wordt hier bij een gift van 100 kg/ha aan 

stikstofeen stikstofopname gevonden van 110 kg/ha met een afwijking van maximaal 33 kg/ha. Deze 

waarde komt overeen met de opname die in dit onderzoek is gevonden.  

 De resultaten met betrekking tot stikstofopname van de plant van dit onderzoek toont zowel 

verschillen met uitkomsten van het onderzoek  van Lemaire et al., 1995 als overeenkomsten met het 

onderzoek van Lehman et al., 1998. Om meer zekerheid te krijgen over de juistheid van het 

onderzoek is een chemische analyse nodig van de sorghum van een oogst op dienst LVV Bonaire.   
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3.4 Conclusie 
Uit de resultaten van deze proef vallen een aantal conclusies te trekken. Allereerst kan antwoord 

worden gegeven op de onderzoeksvragen genoemd in de inleiding: 

 Het toevoegen van kunstmest zorgt voor een aanzienlijke stijging van de opbrengst van het 

versgewicht van de  oogst van 29.183 kg/ha/teelt zonder kunstmest tot gemiddeld 44.442 kg/ha/teelt 

met een spreiding van 4730,5 kg/ha/teelt met kunstmest. Ook is het gemiddelde gewicht  van één 

plant verhoogd van 290 g tot 380 g. De hoeveelheid stikstof opgenomen door de plant wordt vergroot 

door het toedienen van 180 kg N/ha kunstmest, van 70 tot maximaal 110 kg/ha/teelt. De efficiëntie 

van kunstmest is daarmee erg laag (40kg extra opgenomen/180 kg gegeven). De uitspoeling van 

stikstof belet het de planten de stikstof op te nemen.  De gemiddelde stikstofopname van bemeste 

voedersorghum is 98,5 kg/ha/teelt. 

 Om aan de behoefte van de plant te voldoen dient minimaal 98,5 kg/ha/teelt aan stikstof per 

teelt te worden toegevoegd. Dit kan zowel in de vorm van kunstmest als met het irrigatiewater. In 

tijden van droogte dient meer geïrrigeerd te en dus ook minder kunstmest gebruikt te worden. 

 Om de opbrengst van de oogst te maximaliseren en tevens de uitspoeling van stikstof te 

minimaliseren wordt aangeraden niet meer dan 98,5 kg/ha/teelt aan stikstof toe te dienen. De 

resultaten van de uitspoeling uit deze proef zijn niet nauwkeurig genoeg om het 

bemestingsadviesadvies op te baseren. Deze aangeraden hoeveelheid stikstof per teelt is gelijk aan de 

opname van de plant en dient in meerdere giften te worden toegediend om de effectiviteit van de 

bemesting te maximaliseren.   

 

Verder kunnen de volgende algemene conclusies worden getrokken uit de resultaten van deze proef: 

 Er zijn grote verschillen te ontdekken tussen de verschillende veldjes met betrekking tot de 

bulkdichtheid. Er is geen duidelijk verband tussen de bovenlaag en de ondergrond zichtbaar en ook is 

er geen gradiënt over het veld te herkennen. 

 Het verloop van de stikstofconcentratie in de bodem in de tijd geeft duidelijk het verschil weer 

voor en na het toedienen van de kunstmest. Ook de opname door de plant is goed zichtbaar voor zowel 

de veldjes waar kunstmest is toegediend als voor de veldjes waar geen kunstmest is toegediend. De 

nauwkeurigheid van de metingen wordt kleiner op het moment dat de stikstofconcentratie in de 

bodem hoger is. Vreemde verschijnselen, zoals een negatieve waarde voor de uitspoeling, en een 

grotere toename in stikstofconcentratie in de bodem voor het veld waar sorghum staat dan voor het 

veld waar geen sorghum staat kunnen worden verklaard aan de hand van de foutenanalyse die is 

toegepast op de metingen. 

 De verdeling van de opgebrachte stikstof in de bodem toont veel variabiliteit voor twee velden. 

De maximale fout die in het meest ongunstige geval wordt gemaakt bij het bepalen van de hoeveelheid 

uitspoeling is erg groot. Ook is de hoeveelheid uitspoeling per veld is erg verschillend.  
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4 Verzouting 

4.1 Methode 
Voor het opstellen van de zoutbalans, en uiteindelijk te komen tot een irrigatieadvies met 

betrekking tot de hoeveelheid overirrigatie voor het te irrigeren gebied, zal gebruik worden gemaakt 

van de eerder genoemde veldproef en zal een model opgesteld worden in het programma SWAP (van 

Dam, 2000). De veldproef zal op zichzelf resultaten leveren, en zal tevens invoerwaardes leveren voor 

het de simulatie met SWAP. 

4.1.1 Veldproef 

Tijdens de veldproef is meerdere keren het elektrisch geleidingsvermogen van de verzadigde 

bodem (ECe) gemeten van de verschillende velden. Hiertoe zijn per veld telkens twee mengmonsters 

genomen; van de bovenste 25 centimeter en van de bodemlaag van 25 tot  50 centimeter. Deze 

monsters zijn vervolgens gedroogd aan de lucht, waarna de EC bepaald is door middel van een 1:5 

verhouding van grond ten opzichte van gedemineraliseerd water te nemen. Dit is per mengmonster in 

tweevoud gedaan. Door deze mengsels een uur lang te schudden lossen de zouten uit de grond op in 

het water, zodat hiervan vervolgens de EC1:5kon worden gemeten. Deze EC1:5-waarde is vervolgens 

omgerekend naar ECe, het elektrisch geleidingsvermogen van een verzadigde grond, met behulp van 

de empirische formule van Slavich en Petterson (1993): 

 

 𝐸𝐶𝑒 = (2,46 + 3,03 𝜃𝑆𝑃⁄ )𝐸𝐶1:5    (11) 

 

Voor deze formule is naast de EC1:5 ook het volumetrisch vochtgehalte van de verzadigde grond 

(θSP) nodig. Dit is te bepalen door middel van de volgende formule: 

 

    𝜃 =
𝑉𝑙

𝑉𝑡
=

𝑀𝑙 𝜌𝑤⁄

𝑀𝑠 𝜌𝑏⁄
     (12) 

 

In deze formule staat Vl voor het volume van de bodem in vloeibare fase, Vt voor het totale 

volume, Ml voor de massa bodem in vloeibare fase, Ms voor de massa bodem in vaste fase, ρw voor de 

dichtheid van water en ρb voor de bulkdichtheid van de bodem welke per veld bepaald is in hoofdstuk 

3.2.1. De aanname die in deze formule wordt gemaakt is dat de grond bij het toevoegen van water niet 

significant zwelt, aangezien Vt gelijkgesteld is aan Ms/ρb. Dit is aannemelijk aangezien er geen sprake is 

van een zware kleigrond.  

De methode die gevolgd wordt om Ml en Ms bij verzadiging te bepalen, is beschreven door 

Gevlak et al. (1994). Hiervoor zijn per veld 4 monsters genomen en om tot een representatief 

mengmonster te komen. Dit is gedaan voor de bodemlaag tot 25 cm en die van 25 tot 50 cm, waarna 

deze mengmonsters aan de luchtgedroogd zijn en gewogen om de Ms te bepalen. Hierna is water aan 

de monsters toegevoegd wordt totdat de grond verzadigd is. De indicatoren om te bepalen of de grond 

verzadigd is zijn als volg (Gevlak et al., 1994); 

- Er staat geen water op het monster. 

- De grond glijdt licht als het bakje 45° gekanteld wordt. 

- De grond reflecteert zonlicht, waardoor het glimt.  

- Wanneer er een kleine gleuf in het monster wordt gemaakt met de platte kant van een 

spatel, consolideert de grond gemakkelijk wanneer er op getikt wordt. 
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Door meerdere keren gedurende de groei van het gewas de ECe van de grond te bepalen, kan 

bekeken worden hoe de zoutconcentratie in de bodem veranderd, en wat de invloed van het gewas, 

de neerslag, het irrigatiewater en de kunstmest is.  

4.1.2 Simulatie 

Voor het programma SWAP zijn invoerbestanden gemaakt met als doel de hydrologische situatie 

van het geplande irrigatiegebied te simuleren. Met simulaties wordt gekeken of op veldschaal mogelijk 

verzouting  kan optreden op het terrein van LVV dat als eerste geïrrigeerd zal worden. Als invoer van 

SWAP zijn drie bestanden aangemaakt. Het eerste bestand bevat algemene informatie over de 

simulatie en over het veld, het tweede bestand beschrijft de eigenschappen van het gewas dat 

verbouwd gaat worden, sorghum, en het derde bestand bevat meteorologische data, waarvan de 

gegevens afkomstig zijn van Flamingo Airport. In deze paragraaf worden de twee eerstgenoemde 

bestanden nader beschreven. Tevens wordt er beschreven hoe hiermee gewerkt wordt om mogelijke 

verzouting te modelleren. 

4.1.2.1 Algemeen invoerbestand 

In dit bestand, weergegeven in bijlage, wordt beschreven hoe de omstandigheden op het 

geïrrigeerde veld zijn. Dit wordt gedaan in verschillende secties, welke hieronder worden besproken. 

 

General section 

In deze sectie wordt bepaald gedurende welke periode de simulatie loopt. Hierbij is gekozen voor 

een periode van 1980 tot 2009. Op Bonaire kan het hele jaar door sorghum onder irrigatie verbouwd 

worden.  

 

Meteorological section 

In deze sectie staat aangegeven dat de meteorologiedata van Flamingo Airport gebruikt worden, 

welke zijn ingevoerd in een apart bestand. Tevens staat aangegeven dat de waardes van 

evapotranspiratie berekend aan de hand van meteorologische data afkomstig van Flamingo Airport. 

 

Crop section 

In deze sectie staat beschreven wanneer het gewas ingezaaid en geoogst wordt. Op het terrein zal 

sorghum verbouwd worden, wat gedurende negen weken groeit en daarna geoogst wordt. Hierna ligt 

het veld negen weken braak waarna opnieuw sorghum zal worden verbouwd. Er is gekozen om op 

deze manier 87teelten te simuleren in de periode van 1980 tot 2009. Verder wordt er geen ‘fixed 

irrigation’ toegepast. In het gewasbestand van sorghum staat aangegeven wanneer  en hoe er 

geïrrigeerd wordt. 

 

Soil water section 

In deze sectie staat in het eerste gedeelte beschreven dat het initiële vochtgehalte in de bodem 

gehaald wordt uit de resultaten van een eerdere simulatie. Voor plasvorming en oppervlakkige op- en 

afstroming zijn de standaardwaarden van SWAP genomen. De potentiële verdamping van de bodem 

wordt gelijkgesteld aan de referentieverdamping, wat te verwachten is aangezien er op braakliggende 

grond gras zal gaan groeien. Verder zijn als bodemlagen de laag van 0 tot 25 centimeter en de laag van 

25 centimeter en dieper genomen. Deze dieptes komen overeen met de bemonsteringsdieptes 

genoemd in hoofdstuk 4.1.1, waardoor van deze aparte lagen de bodemeigenschappen zijn 

vastgesteld.  
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Voor de ‘soil hydraulic functions’ is de droge bulkdichtheid gebruikt die bepaald is als omschreven 

in hoofdstuk 3.2.1, terwijl de verdere waarden genomen zijn naar Wösten et al.(2001), waarbij de 

bodem is beschouwd als een lichte kleigrond. Als maximale bewortelingsdiepte is 50 centimeter 

aangenomen,omdat op deze diepte een hardere laag begint waar het gewas waarschijnlijk niet in zal 

wortelen. Verder zijn er geen hysteresis, media scaling, macroporiestroming en sneeuw- en 

vorstprocessen ingesteld. De parameters van de Richards vergelijking zijn gelijk aan de 

standaardwaardes, aangezien er geen sprake is van extreme omstandigheden. 

 

Lateral drainage section 

In het gebied is sprake van een diepe grondwaterstand en zijn geen drainagebuizen aangelegd, 

waardoor de sectie over laterale drainage, voor drainage naar het oppervlaktewater, niet gebruikt 

wordt.  

 

Bottom boundary section 

Als randvoorwaarde voor de onderkant van het bodemprofiel is gekozen voor vrije drainage, 

aangezien niet te verwachten valt dat de grondwaterstand dicht bij het maaiveld zal komen (Borst et 

al., 2005). 

 

Heat flow section 

Bodemwarmte in SWAP kan effect hebben op de decompositie van opgeloste stoffen (zie solute 

section). Dit wordt hier niet aangenomen, waardoor bodemwarmte ook niet gesimuleerd hoeft te 

worden.  

 

Solute section 

De laatste sectie van het algemene bestand beschrijft de simulatie van opgeloste stoffen, 

waaronder zouten, waar in dit geval de simulatie grotendeels om draait.  

De te geven EC van het regenwater is bepaald aan de hand van EC-metingen van het regenwater. 

Deze metingen zijn weergegeven in figuur 11. 

 

 

Figuur 11: Metingen van EC als functie van de neerslaghoeveelheid per dag. Een 

logaritmische trendlijn is toegevoegd alsook de formule die de trendlijn beschrijft.  
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Uit deze figuur blijkt dat de EC-waarde van het regenwater sterk afhangt van de intensiteit van 

de regenbui; hoe meer neerslag er valt, hoe lager de EC-waarde is. Om met deze informatie tot een 

gemiddelde waarde te komen is een langjarige reeks van weerdata gebruikt. Hierbij is per dag de EC 

uitgerekend aan de hand van de formule uit figuur 11. Omdat de zoutconcentratie van grote buien 

zwaarder meetelt in de processen van verzouting, is vervolgens per dag de EC-waarde vermenigvuldigd 

met de neerslag. Door vervolgens al deze waardes bij elkaar op te tellen en te delen door de totale 

neerslaghoeveelheid is de EC van het regenwater bepaald, welke neerkomt op 52 µS/cm. Naast de EC-

waarde van regenwater is ook de EC van de bodem ingevoerd. Hiervoor zijn de EC-waardes bepaald in 

de veldproef gebruikt.  

Voor de dispersielengte is 5 cm genomen. De Freundlich adsorptie coëfficiënt en de snelheid 

van decompositie zijn gelijk gesteld aan 0, aangezien verzouting een proces op de lange termijn is, 

terwijl deze parameters gaan over processen die zich alleen op de korte termijn een rol spelen. De 

droge bulkdichtheid is wederom ingevoerd als bepaald volgens hoofdstuk 3.2.1. Omdat de opname 

van zouten door de wortels van het gewas geen significante invloed heeft op de ECe van de bodem, is 

dit op 0 gezet. Als laatste is de EC-waarde van het grondwater vastgesteld op 3,4 mS/cm (Sambeek et 

al., 2000). Aangezien er echter wordt aangenomen dat het grondwater zo diep zit dat het geen effect 

heeft op de wortelzone, wordt deze waarde verder niet gebruikt.  

4.1.2.2 Gewasbestand 

In het gewasbestand worden de eigenschappen van sorghum zoals deze van toepassing zijn op het 

te simuleren gebied beschreven in de Plant growth section, en wordt de manier van irrigeren 

beschreven in de Irrigation scheduling section.  

 

Plant growth section 

De groeiduur van sorghum is negen weken, waarna de voedingswaarde optimaal is en er geoogst 

zal worden. De temperatuursommen zijn genomen naar Wubs et al. (2005). Voor lichtextinctie zijn de 

standaardwaarden voor maïs uit SWAP genomen. 

De leaf area index (LAI) gedurende de teelt van sorghum is bepaald aan de hand van onderstaande 

grafiek naar Lemaire et al., (1996). 

 

 

Figuur 12: De LAI gedurende de teelt van sorghum (naar Lemaire et al.,  (1996)).  
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Deze grafiek is tot stand gekomen aan de hand van een veldproef in Zuid-Frankrijk, waar de 

groeiduur van het gewas aanzienlijk langer is dan op Bonaire het geval is. Om deze gegevens te kunnen 

gebruiken voor deze simulatie is de aanname gemaakt dat de LAI van sorghum zich op Bonaire 

hetzelfde gedraagt en zich alleen sneller ontwikkeld.  

In het vierde gedeelte van het gewasbestand staat de gewasfactor aangegeven, om te bepalen 

hoeveel van de referentie verdamping ETref afkomstig uit de meteorologische data, verdampt kan 

worden door het gewas. Omdat er geen specifieke informatie beschikbaar is van de variant van 

sorghum die verbouwd gaat worden, zijn hiervoor de waardes aangenomen van “sweet sorghum” uit 

Allen et al. (1998). 

De potentiële bewortelingsdiepte van sorghum is vastgesteld aan de hand van Lemaire et al. 

(1996). Omdat gedurende elke fase van de teelt de gehele plant te gebruiken is als veevoer, is de “yield 

response” factor op 1 gezet. De opname van bodemvocht is gelijkgesteld aan die van maïs, 

meegeleverd bij het programma.  

Sorghum is een relatief zouttolerant gewas, wat te zien is aan de waarden waarop zoutstress 

begint; pas bij een ECe van 6,8 mS/cm begint zoutstress (Maas, 1990). Interceptie wordt gesimuleerd 

met de standaardwaarden voor maïs, en waardes voor de worteldichtheid zijn genomen als vermeld 

in Lemaire et al. (1996). 

 

Irrigation scheduling section 

Het water waarmee geïrrigeerd zal worden is het water van zowel de 

afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) als de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Dit water zal niet 

vrij zijn van zouten. Momenteel is de AWZI in bedrijf en heeft het water een EC van rond de 800 µS/cm. 

Deze zal een maximale hoeveelheid effluentwater van 400 m3/d leveren. De RWZI is nog in aanbouw 

en gaat maximaal 800 m3/d aan effluentwater leveren met een lager zoutgehalte. Deze waarde is nog 

niet bekend, waardoor bij deze simulatie uit wordt gegaan van het effluentwater afkomstig van de 

AWZI. Verder zal er elke zeven dagen geïrrigeerd worden tot veldcapaciteit bereikt wordt.  

Naast het water zal ook extra kunstmest toegevoegd moeten worden om een optimale opbrengst 

te verkrijgen (hoofdstuk 3.2.2). Dit kan in de praktijk gedaan worden door kunstmest te strooien of 

door het op te lossen in het irrigatiewater. In de simulatie wordt uitgegaan van de laatste optie. In de 

toekomst zal met een mengsel van effluentwater van de AWZI en RWZI geïrrigeerd worden. Op het 

moment is er echter nog geen informatie bekend over de EC-waarde van het effluentwater van de 

RWZI. Omdat de concentratie stikstof in het effluentwater van de AWZI al iets hoger is dan nodig voor 

landbouwdoeleinden, zal de EC van dit water gebruikt worden om de EC te beschrijven van het 

irrigatiewater inclusief toegevoegde kunstmest. Ervan uitgaande dat bij irrigatie niet meer 

voedingsstoffen zullen worden toegevoegd dan het gewas nodig heeft, zal de EC van het irrigatiewater 

op deze manier licht worden overschat.  

4.1.2.3 Scenario’s 

De invoer van SWAP is gekalibreerd aan de hand van bodemeigenschappen en gemeten ECe-

waarden van de proefvelden. Hierbij zal gekeken worden naar het effect van de verschillende 

bodemeigenschappen op de uitkomst van het model, om zodoende een optimale simulatie tot stand 

te brengen. De bodemeigenschappen die hierbij gebruikt worden zijn het volumetrisch vochtgehalte 

bij verzadiging, de bulkdichtheid en de ECe-waarden (zie respectievelijk hoofdstuk 4.1.1, 3.2.1 en 4.1.1). 

Verder zal ook gekeken worden naar het effect van de verticale doorlatendheid van de bodem, welke 

niet gemeten is maar waarvan waardes zullen worden genomen aan de hand van bevindingen in het 
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veld in combinatie met waardes uit de literatuur (Van Kekem et al., 2006 en Wösten et al., 2001). 

Aangezien verzouting een langetermijnproces is, zal het model gedraaid worden met meteorologische 

data van de jaren 1985 tot en met 2009.  

Het doel van deze simulatie is om een optimale situatie te doen ontstaan qua irrigatie, zodat zo 

min mogelijk zouten ophopen in de bodem. Dit zal gedaan worden door te kijken naar verschillende 

hoeveelheden aan overirrigatie. Overirrigatie is het irrigeren van meer water dan het gewas nodig 

heeft, zodat dit water zouten kan opnemen en kan uitspoelen. Op deze manier kan over het algemeen 

verzouting worden tegengegaan. Met de simulatie zal de hoeveelheid overirrigatie gevarieerd worden 

om zodoende een optimum te vinden waarbij er evenveel zouten toegevoegd worden aan de bodem 

als dat er uitspoelen. 

4.2 Resultaten 
In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de veldproef en simulatie met SWAP besproken en 

bediscuseerd worden. 

4.2.1 Veldproef 

Het voornaamste doel van de veldproef is om inzicht te geven in wat er in het veld gebeurt qua 

zouten in de bodem. Hiertoe zijn ECe-metingen genomen zoals besproken in hoofdstuk 4.1.1 (voor de 

ruwe data, zie bijlage 6), en de resultaten van deze metingen zijn weergegeven in figuur 13. 

Op 4 november, de 18de dag na het zaaien, is kunstmest toegevoegd aan velden 1 en 2. Vlak voor 

de toevoeging van kunstmest is de ECe gemeten, alsook drie weken erna. In deze periode is over het 

algemeen een toename in ECe te bemerken, wat erop duidt dat toevoeging van kunstmest kan leiden 

tot een ophoping van zouten. De planten die kunstmest toegediend hebben gekregen groeiden direct 

na de kunstmestgift minder goed dan de planten die geen kunstmest toegediend hebben gekregen. 

De reden hiervoor kan zijn dat er gedurende enige tijd de bovenlaag sterk verzout is geraakt door de 

kunstmest, wat een negatief effect heeft gehad op de planten. Doordat later veel regen viel is de 

kunstmest meer verspreid geraakt door de gehele wortelzone en mogelijk deels uitgespoeld, waardoor 

de planten weer beter zijn gaan groeien en uiteindelijk ook een grotere opbrengt geleverd hebben dan 

de velden waar geen kunstmest aan toegevoegd is (hoofdstuk 3.2.2). Om dit negatieve effect van 

kunstmest op de groei van het gewas te voorkomen kan het kunstmest op meerdere momenten 

gedurende de teelt toegevoegd worden. Ook kan de kunstmest opgelost worden in het irrigatiewater, 

zodat het verspreid over de groeiperiode wordt toegebracht op het veld en het negatieve effect op de 

plantengroei niet zal ontstaan.  

Verder wordt uit figuur 13 en 14 ook duidelijk dat er in periodes met veel neerslag uitspoeling 

plaatsvindt. In de tijd tussen de laatste twee metingen in er zeer veel neerslag gevallen, wat ertoe leidt 

dat de ECe van de bodem significant lager wordt. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat dit een 

periode is geweest met uitzonderlijk veel neerslag, wat niet jaarlijks  voorkomt.   
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Figuur 13: De ECe-waardes van de bodem ten tijde van de teelt. Hierbij staat grafiek A 

voor plot 1, veld 1(N1S0), B voor plot 1 veld 2 (N 1S1), C voor plot 1 veld 3(N 0S1), D voor 

plot 2 veld 1(N1S0), E voor plot 2 veld 2(N 1S1) en F voor plot 2 veld 3 (N 0S1). Veld 1 

heeft braak gelegen met toevoeging van kunstmest, op veld 2 is sorghum verbouwd met 

toevoeging van kunstmest en op veld 3 is sorghum verbouwd zonder toevoeging van 

stikstof.  

De groene lijnen in de grafieken geven de EC e-waardes voor de bodemlaag van 0 tot 25 

centimeter diepte, de blauwe lijnen voor de bodemlaag van 25 tot 50 centimeter diepte.  
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Figuur 14: De hoeveelheid neerslag (blauw) en irrigatie (groen) toegevoegd aan de 
velden gedurende de teelt van sorghum.  

 

Verder blijkt uit figuur 13 dat er een grote variabiliteit in EC bestaat tussen de velden. Om deze 

waardes in context te plaatsen kan gekeken worden naar tabel 4. 

Tabel 4: Classificatie van zoute gronden en het effect ervan op de groei van gewassen 

(Bloem et al.,  2005 en Gavlak et al. , 1993).  

ECe (mS/cm) Klasse Effect 

0-2 Niet verzout Verwaarloosbaar 

2-4 Licht verzout 
Verminderde oogst voor gevoelige gewassen (spinazie, sla, 
citrusvruchten, druif, luzerne) 

4-8 Verzout 
Verminderde oogst voor middelmatig zouttolerante gewassen 
(tomaat, biet, tarwe) 

8-16 Sterk verzout 
Alleen zouttolerante gewassen geven acceptabele oogst (gerst, 
katoen, asperge) 

>16 
Extreem 
verzout 

Weinig zouttolerante gewassen geven acceptabele oogst 

 

Uit deze tabel in combinatie met figuur 13 blijkt dat de bodem van de proefvelden varieert van 

licht verzout tot sterk en zelfs extreem verzout. Aangezien de opbrengst van sorghum pas significant 

afneemt bij een ECe-waarde van 6,8 mS/cm (Maas, 1990), kan dit gewas zonder problemen verbouwd 

worden op de velden die licht verzout zijn. Op de velden die sterk tot extreem verzout zijn (plot 1 veld 
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1 en plot 2 veld 3) zal het verbouwen van sorghum echter een aanzienlijk verminderde oogst 

opleveren. Dit is duidelijk zichtbaar op plot 2,veld 3 waar tijdens de veldproef sorghum verbouwd is 

(figuur 15).  

 
Figuur 15: Het gewas van plot 2 op het moment van oogsten, met links het licht 
verzoute veld 2 en rechts het extreem verzoute veld 3.  

 

De planten op plot 2 veld 3 zijn aanzienlijk kleiner dan op de andere velden die slechts licht verzout 

zijn, waardoor de opbrengst hier ook aanzienlijk lager is dan die van minder verzoute velden (hoofdstuk 

3.2.2). Wat verder merkwaardig is aan de mate van verzouting van de verschillende velden is dat de 

ruimtelijke variabiliteit erg groot is, wat ook zichtbaar is in figuur 15. Het kan zijn dat het gewas een 

optimale opbrengst geeft op een locatie terwijl het een paar meter ernaast het gewas bijna niet 

gegroeid is. Momenteel zijn de verzoute gedeelten van het ongeploegde veld ook duidelijk zichtbaar 

aan de hoogte en hoeveelheid gras die er groeit, wat aanzienlijk lager is op de verzoute gedeelten. 

Verder was ook op plot 1 veld 1, waar geen sorghum verbouwd werd, de verzouting duidelijk te zien 

op het veld in de vorm van een witte laag zout dat op het oppervlak te zien was (zie figuur 16).  

 

 
Figuur 16: Zichtbare verzouting op plot 1 veld 1.  
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4.2.2 Simulatie 

Uit de bodemeigenschappen verzameld gedurende de veldproef is gebleken dat er sprake is van 

een grote ruimtelijke variabiliteit. Dit is terug te zien in de ECe-waardes van de velden, zoals uitgelegd 

in hoofdstuk 4.2.1, maar ook in onder ander het volumetrisch vochtgehalte, de bulkdichtheid en de 

doorlaatbaarheid van de bodem. De variabiliteit in verticale doorlatendheid is met name in het veld 

goed waar te nemen, aangezien op bepaalde plekken water blijft staan na een periode met veel 

neerslag, terwijl het op andere plekken vrij snel infiltreert. Dit heeft ook zijn effect op de verzouting 

van de bodem. Op plekken waar het water snel infiltreert kunnen zouten meer uitspoelen en verdampt 

er minder water dan op de plekken met een lagere infiltratiecapaciteit, wat op zijn beurt veroorzaakt 

wordt door de lagere verticale doorlatendheid van de bodem.  

Omdat met name de verticale doorlatendheid van de bodem een grote rol speelt in de  simulatie 

is ervoor gekozen om een simulatie te draaien met kalibratie op lage waardes van verticale 

doorlatendheid, alsook een simulatie met hogere verticale doorlatendheid.  

4.2.2.1 Lagere verticale doorlatendheid 

In dit scenario is gesimuleerd met een vrij lage verticale doorlatendheid, waarbij de waarden 

hiervan zijn vastgesteld aan de hand van typische verticale doorlatendheden van verschillende 

bodemtypes (Wösten et al., 2001). Hierbij heeft de bovenlaag van 0 tot 15 cm onder maaiveld heeft 

een verticale doorlatendheid van 14,07 cm/dag, welke gelijk staat aan zeer lichte zavel.  De onderlaag 

van 15 tot 200 cm onder maaiveld heeft hierbij een lagere verticale doorlatendheid gekregen van 4,53 

cm/dag, welke gelijk staat aan matig zware klei. Voor dit profiel is gekozen omdat uit boringen in het 

veld gebleken is dat diepe grondlagen een duidelijk andere structuur hebben dan de bovengrond. Dit 

is ook uit de literatuur gebleken (Grontmij, 2011 en Van Kekem et al., 2006). 

 
Figuur 16: Simulatie van gemiddelde EC e  van de bodem voor de periode van 1985 tot 
en met 2009, bij een lage verticale doorlatendheid. De lijnen geven de EC e  bij 
verschillende hoeveelheden aan overirrigatie aan; van 0 tot 50 mm.  
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In figuur 16 zijn de uitkomsten van de simulatie qua ECe van de bodem weergegeven. Hieruit 

wordt duidelijk dat bij een beginwaarde die een licht verzout veld representeert, er niet teveel zouten 

ophopen. Dit is echter wel sterk afhankelijk van het voorkomen van periodes met veel regen. Een 

voorbeeld hiervan is 1988, waarin de ECe binnen korte tijd gehalveerd wordt. Dit wordt veroorzaakt 

door een periode met veel regenval. In de periode hierna hopen zouten zich echter wel weer geleidelijk 

op tot aan het jaar 2004, waarin wederom veel regen valt en veel zouten uitspoelen. In de tussentijd 

komt in alle gevallen de ECe niet boven de 6,8 mS/cm, waardoor de verzouting geen invloed heeft op 

de groei van sorghum.  

Verder is het opmerkelijk dat bij grotere hoeveelheden aan overirrigatie meer verzouting 

optreedt. Bij overirrigatie wordt elke keer dat er geïrrigeerd wordt, meer water gegeven dan het gewas 

nodig heeft. Dit wordt over het algemeen gebruikt als methode om zouten uit te spoelen, en op die 

manier verzouting tegen te gaan. In dit geval gebeurt bij veel overirrigatie echter het 

tegenovergestelde. Een mogelijke reden hiervoor is het feit dat het irrigatiewater niet vrij is van zouten 

en er daarom met overirrigatie extra zouten toegevoegd worden aan de bodem. Bovendien zorgt 

overirrigatie voor een vochtigere bodem, wat meer verdamping met zich meebrengt en waardoor de 

zouten meer in de bodem worden geconcentreerd. Verder is de verticale doorlatendheid van de 

bodem in dit scenario vrij laag, waardoor zouten ook slecht uit kunnen spoelen en overirrigatie vrij 

weinig nut heeft. Om deze redenen dient er zorgvuldig omgegaan te worden met overirrigatie, en niet 

meer dan 10 mm aan overirrigatie toe te passen. 

 

 
Figuur 17: Simulatie van de jaarlijkse benodigde irrigatie voor de periode van 1985 
tot en met 2009, bij een hoge verticale doorlatendheid. De lijnen geven de EC e  bij 
verschillende hoeveelheden aan overirrigatie aan; van 0 tot 50 mm.  

De hoeveelheid overirrigatie heeft ook een groot effect op de totale hoeveelheid water dat 

per jaar geïrrigeerd moet worden. In figuur 17 is zichtbaar hoeveel er per jaar geïrrigeerd moet worden 

onder verschillende hoeveelheden aan overirrigatie. Hieruit blijkt dat overirrigatie vanzelfsprekend 
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zorgt voor een grotere hoeveelheid water dat per jaar gebruikt dient te worden voor irrigatie, en dat 

de verschillen tussen hoeveelheden overirrigatie vrij groot zijn.  

 
Figuur 18: Simulatie van de jaarlijkse opper vlakkige van de bodem voor de periode 
van 1985 tot en met 2009, bij een hoge verticale doorlatendheid. De lijnen geven de 
ECe  bij verschillende hoeveelheden aan overirrigatie aan; van 0 tot 50 mm.  

 

In figuur 18 staat weergegeven wat de hoeveelheid oppervlakkige afstroming is bij verschillende 

hoeveelheden overirrigatie. Hierin is een duidelijk andere trend te zien dan in de benodigde 

hoeveelheid irrigatiewater per jaar. De reden hiervoor is dat bij teveel overirrigatie, onmiddellijk 

oppervlakkige afstroming plaats zal gaan vinden, waardoor een aanzienlijk deel van het irrigatiewater 

verloren gaat. Ook is bij meer overirrigatie de grond sneller verzadigd in het geval van een regenbui, 

waardoor dit water sneller oppervlakkig zal afspoelen. Dit kan tevens een reden zijn waarom bij grote 

hoeveelheden overirrigatie meer verzouting plaatsvindt. Het zoutvrije regenwater is per definitie 

uitermate geschikt om zouten uit de bodem uit te spoelen, maar wanneer dit water niet infiltreert in 

de verzadigde bodem zal het ook geen zouten op kunnen lossen en uit kunnen spoelen. Om deze reden 

zou het ook gunstig zijn om minder irrigatie toe te passen gedurende het regenseizoen, zodat de 

neerslag optimaal gebruikt kan worden om zouten uit te spoelen. Verder is oppervlakkige afstroming 

ook zeer onwenselijk omdat dit erosie van de meest vruchtbare bovenlaag kan veroorzaken. 

4.2.2.2 Hogere verticale doorlatendheid 

Bij het scenario met een hogere verticale doorlatendheid is gekozen voor een verticale 

doorlatendheid van 21 cm/d over het gehele bodemprofiel. Deze waarde is bepaald in het onderzoek 

van Van Kekem et al. (2006). 
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Figuur 19: Simulatie van gemiddelde EC e  van de bodem voor de periode van 1985 tot 
en met 2009, bij een hogere verticale doorlatendheid. De lijnen geven de EC e  bij 
verschillende hoeveelheden aan overirrigatie aan; van 0 tot 50 mm.  

 

In figuur 19 is de gemiddelde ECe van het bodemprofiel weergegeven. Hieruit blijkt dat ook in 

het geval van een hogere verticale doorlatendheid geen verzouting optreedt. Het algemene gedrag 

van de ECe is grotendeels hetzelfde als bij de simulatie van met een lagere verticale doorlatendheid. 

De periodes met veel regen zorgen voor veel uitspoeling en in de periodes ertussen vindt ophoping 

van zouten in de bodem plaats. Wat wel duidelijk is, is dat er meer uitspoeling van zouten voorkomt, 

wat het gevolg is van een hogere verticale doorlatendheid. Om deze reden is de uiteindelijke ECe ook 

iets lager aan het einde van de gesimuleerde periode. 

Uit figuur 20 wordt duidelijk dat wederom de benodigde hoeveelheid irrigatie sterk afhangt 

van de hoeveelheid overirrigatie en dat dit patroon grotendeels hetzelfde is als bij een lagere verticale 

doorlatendheid. De hoeveelheid oppervlakkige afstroming, weergegeven in figuur 21, is echter lager 

wanneer de verticale doorlatendheid hoger is. Dit is met name te zien bij lagere hoeveelheden aan 

overirrigatie. Dit geeft aan dat de infiltratiecapaciteit van de bodem hoger is, wat er tevens voor zorgt 

dat er meer uitspoeling naar het grondwater plaats vindt.  
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Figuur 20: Simulatie van de jaarlijkse oppervlakkige van de bodem voor de periode 
van 1985 tot en met 2009, bij een hoge verticale doorlatendheid. De lijnen geven de 
ECe  bij verschillende hoeveelheden aan overirrigatie aan; van 0 tot 50 mm.  

 
Figuur 21: Simulatie van de jaarlijkse oppervlakkige van de bodem voor de periode 
van 1985 tot en met 2009, bij een hoge verticale doorlatendheid. De lijnen geven de 
ECe  bij verschillende hoeveelheden aan overirrigatie aan; van 0 tot 50 mm.  
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4.3 Discussie 
Zoals eerder genoemd is tijdens de veldproef gebleken dat de variabiliteit op de velden zeer 

groot is. Dit heeft ook zijn effect op de mate waarop de resultaten representatief zijn, aangezien de 

duplo’s zoals genomen in dit onderzoek niet dezelfde beginwaarde aan zoutconcentratie hebben en  

tevens verschillende bodemeigenschappen hebben. Om meer representatieve resultaten te verkrijgen 

zou de proef met meer herhalingen kunnen worden uitgevoerd, zodat er duplo’s zijn die beter te 

vergelijken zijn. Verder moet genoemd worden dat de proef tijdens een regenseizoen is uitgevoerd 

met vrij veel neerslag, wat een goed inzicht heeft gegeven over wat er gebeurd met de 

zoutconcentratie in de bodem door de uitspoeling van zouten tijdens een regenrijke periode.  

Wat er tijdens de droge periode gebeurd is niet uit de veldproef op te maken, maar dit wordt 

wel duidelijk uit de simulatie van SWAP. Deze simulaties hangen echter sterk af van de gemaakte 

aannames, welke onzeker zijn aangezien er een grote heterogeniteit bestaat op het veld.  

Toch lijken deze resultaten betrouwbaar als ze vergeleken worden met andere onderzoeken. 

Zo hebben Abdelrahman et al. (2011) een onderzoek gedaan naar irrigatie met gezuiverd afvalwater 

in Oman, wat tevens een semi-aride klimaat kent, en met water met ongeveer dezelfde EC als op 

Bonaire het geval is. Uit dit onderzoek blijkt dat de irrigatie zorgt voor een stabiele en in sommige 

gevallen dalende zoutconcentratie van de bodem. Uit ander onderzoek van Klay et al. (2010) in een 

vergelijkbaar klimaat in Tunesië, blijkt echter dat irrigeren met gezuiverd afvalwater ook kan zorgen 

voor een verhoging van de EC van de bodem. In dat onderzoek is echter wel sprake van een hogere EC 

van het gebruikte water, wat zorgt voor deze verhoogde EC van de bodem.  

Naast het water en klimaat, kan ook de doorlaatbaarheid van de bodem effect hebben op het 

eventueel optreden van verzouting. Deze bodemeigenschap is verschillend op verschillende plaatsen 

op het veld, maar ook per diepte, bleek uit Van Kekem et al. (2006) en eigen onderzoek. Wanneer de 

doorlaatbaarheid erg laag is kan stagnatie van water op deze laag zorgen voor een (tijdelijke) 

schijngrondwaterstand. Het was niet mogelijk om dit te modelleren in SWAP aangezien dankzij de 

grote verschillen op het veld en gebrek aan informatie. Tevens is er in de literatuur weinig bekend over 

de diepte van het grondwater op het terrein van dienst LVV, en zijn de waardes die bekend zijn slechts 

momentopnames. De aanname is gemaakt dat het grondwater niet dicht bij de wortelzone zal komen. 

Zowel een verhoogde grondwaterspiegel als een schijngrondwaterspiegel kan echter wel zorgen voor 

extra verzouting van de bodem doormiddel van capillaire opstijging naar de wortelzone, wat ernstige 

gevolgen kan hebben in de vorm van verzouting van de bodem (Scanlon et al., 2007 en Singh et al., 

2012). Daarom is het aan te raden om de diepte van het grondwater te monitoren. Wanneer een 

verhoogde grondwaterspiegel of schijngrondwaterspiegel ontstaat, zou dit tegen kunnen worden 

gegaan door kleinere hoeveelheden per keer te irrigeren of door drainage (Ritzema en Schultz, 2011). 

Wanneer er nog veel eenwaardige ionen als natrium in het effluentwater van de 

waterzuiveringsinstallaties zit kan dit bij irrigatie zorgen voor een ophoping van deze ionen in de 

bodem. Dit kan zeer ernstige gevolgen hebben omdat dit kan zorgen voor een veranderende 

bodemstructuur, en daarmee onder andere de infiltratiecapaciteit en  doorlaatbaarheid van de bodem 

ernstig kan veranderen (Halliwell et al., 2001). Dit is in dit onderzoek niet bestudeerd, maar dit dient 

wel bekeken te worden door zowel het gehalte aan eenwaardige ionen in het irrigatiewater als de 

bodem te meten en eventueel te monitoren. Mocht dit probleem voorkomen dan zou dit tegen kunnen 

worden gegaan door gips aan de bodem toe te voegen (Halliwel et al., 2001 en Oster, 1982). 
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4.4 Conclusie 
Uit de resultaten blijkt dat er een grote variabiliteit in bodemeigenschappen is op het terrein, en 

dat tevens de mate van verzouting sterk varieert. De proefvelden variëren van licht verzout tot 

extreem verzout, wat het noodzakelijk maakt om zorgvuldig om te gaan met irrigatie. Op bepaalde 

plekken op het veld zal de al bestaande verzouting een sterk verminderde oogst veroorzaken.  

Om te onderzoeken of verzouting plaats zal vinden wanneer er op de geplande manier sorghum 

verbouwd zal worden is gebruik gemaakt van een veldproef en simulatie met het programma SWAP. 

Tijdens de veldproef is relatief veel regen gevallen wat zorgde voor een vrij sterke afname in ECe. 

Toevoeging van kunstmest zorgde voor een korte toename in ECe en had tijdelijk een negatief effect 

op de groei van sorghum. Door de grote hoeveelheid regenval die zorgde dat de kunstmest over de 

wortelzone verdeeld is en deels uitspoelde, is dit negatieve effect echter weggenomen. Om dit 

negatieve effect tegen te gaan kan de kunstmest verspreid over het groeiseizoen worden toegediend, 

wat kan worden gedaan door middel van oplossing in het irrigatiewater. De simulaties over een 

periode van 30 jaar laten fluctuerende ECe-waardes zien, waarbij neerslag een grote invloed heeft. 

Periodes met veel neerslag kunnen zorgen voor veel uitspoeling, waarbij bij velden met een hogere 

verticale doorlatendheid meer uitspoeling van zouten te zien is dan bij velden met een lagere verticale 

doorlatendheid. Verder is er tussen de periodes met weinig neerslag een geleidelijke ophoping van 

zouten te zien. Uit de simulatie blijkt dat wanneer er op de geplande manier sorghum zal worden 

verbouwd, er op de lange duur geen verzouting plaats zal vinden maar dat de ECe-waarden zal 

schommelen tussen de 2 en 5 mS/cm. Deze ECe-waarden zullen geen negatief effect hebben op de 

groei van sorghum. 

Verder is het effect van overirrigatie onderzocht. Hieruit blijkt dat veel overirrigatie, wat normaal 

gesproken wordt toegepast om verzouting tegen te gaan, in deze situatie zorgt voor ophoping van 

zouten in de bodem. Dit is het gevolg van de zouten welke nog aanwezig zijn in het irrigatiewater. Ook 

zal veel overirrigatie resulteren in grotere hoeveelheden oppervlakkige afstroming, wat zeer 

ongewenst is omdat dit hierdoor water verspild wordt en het tevens erosie tot gevolg kan hebben. Om 

deze reden is het aan te raden om niet meer dan 10 mm per week aan overirrigatie toe te passen. 

Verder is het ook verstandig om minder overirrigatie toe te passen in het regenseizoen, zodat de 

regenval optimaal gebruikt kan worden om zouten uit te spoelen en tevens oppervlakkige afstroming 

en erosie tegen te gaan. 
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5 Advies 

5.1 Stikstof 
 Aangezien de uitspoeling sterk verschilt per veld en de maximale fout gemaakt bij het bepalen 

van de uitspoeling erg groot is, is het bemestingsadvies bepaald op basis van de resultaten van de 

opbrengst van de oogst. Op de proefveldjes waar stikstof is toegediend in de vorm van kunstmest, is 

gemiddeld 98,5 kg/ha/teelt aan stikstof uit de bodem onttrokken. Er wordt dan ook geadviseerd om 

deze hoeveelheid aan stikstof via zowel irrigatiewater als aan kunstmest aan het veld toe te dienen. 

Voor de kunstmest die gebruikt gaat worden ter bemesting voor het irrigatieproject, N-P-K 12-10-18, 

betekend dat 821 kg/ha/teelt. Van deze hoeveelheid stikstof in de kunstmest (98,5 kg) moet de 

hoeveelheid stikstof dat via het irrigatiewater op het veld komt worden afgetrokken welke afhangt van 

de uiteindelijke kwaliteit van het irrigatiewater afkomstig van zowel de AWZI als de RWZI. 

 Verder wordt aangeraden niet alle stikstof in de vorm van kunstmest in één keer toe te dienen, 

maar dit over twee á drie giften te verdelen of opgelost in het irrigatiewater toe te dienen, zodat de 

uitspoeling beperkt wordt en de planten een hoger rendement ondervinden van de toegediende 

hoeveelheid stikstof. 

5.2 Verzouting 
 Ondanks dat overirrigatie vaak wordt toegepast als middel tegen verzouting, dient er hier zeer 

zorgvuldig omgegaan te worden met overirrigatie. Uit simulatie blijkt namelijk dat teveel overirrigatie 

kan leiden tot meer ophoping van zouten in de bodem. Ook zal dit leiden tot grote hoeveelheden aan 

oppervlakkige afstroming. Om deze reden dient er niet meer dan 10 mm aan overirrigatie te worden 

toegepast zodat deze nadelige gevolgen vermeden worden. 

 Wanneer het aanwezige brakke grondwater dicht bij de wortelzone van het gewas komt kan 

dit ernstige gevolgen hebben met betrekking tot verzouting van de bodem. Daarom wordt geadviseerd 

om peilbuizen te plaatsen zodat de grondwaterstand kan worden gemonitord en er kan worden 

ingegrepen wanneer het grondwater te dicht bij maaiveld komt.  

5.3 Synthese 
 Uit dit onderzoek wordt duidelijk dat per sorghumteelt 98,5 kg/ha aan stikstof moet worden 

toegevoegd via het irrigatiewater of in de vorm van kunstmest. Dit houdt in dat er meer stikstof moet 

worden toegevoegd in de vorm van kunstmest wanneer er minder geïrrigeerd wordt, en er minder 

stikstof moet worden toegevoegd in de vorm van kunstmest als er meer water geïrrigeerd wordt. 

Verder blijkt dat overirrigatie niet leidt tot minder verzouting. Om deze reden wordt het aangeraden 

om niet meer dan 10 mm per week aan overirrigatie toe te passen. Door overirrigatie toe te passen 

kan de kunstmestgift echter wel beperkt worden, aangezien het irrigatiewater ook stikstof bevat. Het 

toepassen van overirrigatie leidt echter tot meer uitspoeling van stikstof waardoor de effectieviteit 

van de stikstofgift verlaagd en de uitspoeling verhoogd. Tegelijkertijd zorgt het toedienen van stikstof 

in de vorm van kunstmest voor een verhoging van de EC van de bodem waardoor verzouting op kan 

treden. De relatie tussen irrigatie en bemesting is een dynamisch process met betrekking tot 

verzouting en stikstofuitspoeling waarbij een optimum gevonden is aan de hand van dit onderzoek. 
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5.4 Aanbeveling vervolgonderzoek 
In dit onderzoek is het bemestingsadvies gebaseerd op de opname van stikstof door de oogst. 

Deze stikstofopname is berekend aan de hand van het stikstofpercentage in de plant welke verkregen 

is uit een emperische formule gebaseerd op de relatie tussen het drooggewicht van de plant en het 

optimale stikstofpercentage bij dit gegeven drooggewicht (Lemaire et al., 1996). Om een nauwkeuriger 

beeld te krijgen van de werkelijke stikstofopname, en dus ook het aangepaste bemestingsadvies welke 

hoort bij deze opname is een chemische analyse van de oogst nodig. Hieruit kan het stikstofpercentage 

van de plant worden bepaald waarmee de stikstofopname van de oogst kan worden berekend. Verder 

is het nuttig om de stikstofconcentratie van het irrigatiewater te monitoren om beter inzicht te krijgen 

in de totale stikstofgift welke wordt vergregen uit zowel de kunstmestgift als uit het irrigatiewater van 

zowel de RWZI als de AWZI waarvan de totale stikstofconcentratie nog niet bekend is. 

Momenteel is er op het terrein van dienst LVV vrij weinig bekend over de hoogte van de 

grondwaterspiegel. Dit kan echter wel van groot belang zijn voor het landbouwproject aan gezien een 

te hoge grondwaterspiegel verzouting van de wortelzone tot gevolg kan hebben. Om deze reden is het 

aan te raden om hier verder onderzoek naar te doen, waarbij in het specifiek ook gekeken dient te 

worden naar de variatie van de grondwaterspiegel gedurende het jaar. Verder kan ophoping van 

eenwaardige ionen als natrium in de bodem ernstige gevolgen hebben voor de bodemstuctuur van het 

te irrigeren gebied. Omdat hier momenteel nog weinig over bekend is voor de situatie op Bonaire, kan 

hier tevens vervolgonderzoek voor gedaan worden. 

 

5.5 Verantwoording 
 Dit onderzoek is verricht in opdracht van Wayaká Advies en wij willen deze organisatie en Jan 

Jaap van Almenkerk in het speciaal bij deze bedanken voor het mogelijk maken van dit onderzoek en 

alle steun en enthousiasme hierbij. Ook willen wij Klaas Metselaar bedanken voor de goede 

begeleiding aan de kant van Wageningen Universiteit.  

 De verantwoording voor de verschillende hoofdstukken is als volgt. Bart Leterie heeft de 

hoofdstukken 1, 1.2, 2, 3, 5.1, 5.3 en 5.4 geschreven. Steven Menkveld heeft de hoofdstukken 1, 1.3, 

2, 4, 5.2, 5.3 en 5.4 geschreven. 
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Bijlage 1: Foutenanalyse van de berekeningen naar de bulkdichtheid 

 Om de maximale fout gemaakt bij het bepalen van de bulkdichtheid te berekenen is eerst 

bepaald welke afleesfouten er gemaakt kunnen zijn. Om te beginnen is een bekende hoeveelheid 

grond gewonnen van 108 ml. De fout gemaakt bij het winnen van deze hoeveelheid wordt 

verondersteld maximaal 2 ml te zijn. 

 Vervolgens is bepaald hoe zwaar de droge massa is van deze 108 ml grond. Dit is in vier keer 

gewogen met een weegschaal die een gewicht tot 50 g kan wegen met een afleesfout van maximaal 1 

g. De totale fout bij het aflezen van deze hoeveelheid grond is maximaal 4 g. Vervolgens is de 

bulkdichtheid berekend voor zowel de maximale en minimale afleesfout van het volume en het 

gewicht. Hierbij is rekening gehouden dat een groter volume een negatief effect heeft op de 

bulkdichtheid en een grotere droge massa een positief effect. 

 De resultaten van de bepaling van de bulkdichtheid met de maximale en minimale fout zijn 

weergegeven in de volgende figuur. 

 

 
 

 
 
Berekeningen van de bulkdichtheid met de foutenbalkjes.  
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Bijlage 2: Foutenanalyse van de hoeveelheid stikstof in de bodem 
 Bij het bepalen van de maximale en minimale gemaakte fout van de berging van stikstof in de 

bodem is dezelfde strategie toegepast als bij het maken van de foutenanalyse van de bulkdichtheid. 

Elke maximale meetfout is bepaald en het effect van deze fout op de berging is meegenomen. Ook is 

de maximale en minimale fout van de bulkdichtheid meegenomen in de berekening. Er is gebruik 

gemaakt van een injectienaald die 1 ml nauwkeurig is. Hiermee is 110 ml water in drie keer in het 

extract gebracht. Hier zit dus een maximale fout van 3 ml. Ook is 15 ml azijn in het extract gebracht 

waar ook een fout van maximaal 1 ml zit. Tevens is de bodem in drie keer afgewogen wat leidt tot een 

maximale fout van 3 g. Al deze gegevens zijn meegenomen in het bepalen van de fout naar de berging 

in de bodem. 

 Naast de bovengenoemde afleesfouten is er ook een mogelijke afleesfout in de bepaling naar 

de concentratie van het extract. In de volgende afbeelding is weergegeven welke marge de 

nitraatstrips hebben en aan de hand van de volgende figuur is de afleesfout naar de concentratie van  

nitraatstof in het extract bepaald. 

 

 
Afleesmarge van de nitraatstrips.  

 

 Om de maximale fout bij het aflezen van de strips te bepalen is gekeken naar de waarde welke 

is afgelezen en deze met de afbeelding vergeleken met de mogelijke afwijking. Is er bijvoorbeeld 2.3 

mg/l afgelezen dan is de mogelijke waarde naar boven ongeveer 3.5, naar beneden echter ongeveer 

1.5. Op deze manier zijn voor alle metingen scenario’s uitgewerkt die bij een opeenstapeling van alle 

fouten leiden tot de mogelijkheid van een maximale fout gemaakt in het bepalen van de berging van 

stikstof in de bodem. 

  



Bijlage 3.1: Ruwe data van de bodemmonsters op 4-11-2011 

Concentratie nitraat in bodem Veld 1,1 Veld 2,1 Veld 3,1 Veld 1,2 Veld 2,2 Veld 3,3 

Proefveld 1: 0-25 cm       
Volume water 1 (ml) 60,00 105,00 89,00 60,00 105,00 109,00 
Volume grond nat (ml) 30,00 37,00 28,00 30,00 39,00 36,00 
ml azijn (ml) 10,00 12,00 11,00 10,00 10,00 10,00 
M natte grond (g) 182,50 186,50 123,50 182,50 186,50 123,50 
M droge grond (g) 176,00 176,00 123,00 176,00 176,00 123,00 
w (-) 0,04 0,06 0,00 0,04 0,06 0,00 
θ (-) 0,22 0,10 0,00 0,06 0,08 0,00 
Volume grond droog (ml) 28,93 34,92 27,89 28,93 36,80 35,85 
Volume water 2 (ml) 61,07 107,08 89,11 61,07 107,20 109,15 
Mengverhouding (-) 0,29 0,23 0,22 0,29 0,24 0,23 
Nitraat in extract (mg/l) 8,30 8,30 3,95 8,30 5,60 5,60 
Nitraat in bodem (mg/l) 28,69 36,61 18,13 28,69 23,43 24,21 
Nitraat in bodem (kg/ha/diepte) 64,55 8,24 4,08 6,45 5,27 5,45 

 

 Veld 1,1 Veld 2,1 Veld 3,1 Veld 1,2 Veld 2,2 Veld 3,3 

25-50 cm       
 85,00 85,00 75,00 85,00 85,00 75,00 
 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
 11,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
 187,00 149,50 133,50 187,00 149,50 133,50 
 175,50 146,00 131,50 175,50 146,00 131,50 
 0,07 0,02 0,02 0,07 0,02 0,02 
 0,11 0,04 0,02 0,11 0,03 0,02 
 28,16 29,30 29,55 28,16 29,30 29,55 
 86,84 85,70 75,45 86,84 85,70 75,45 
 0,22 0,23 0,26 0,23 0,23 0,26 
 5,60 0,00 0,00 7,00 1,00 0,00 
 25,06 0,00 0,00 31,08 4,27 0,00 
 5,64 0,00 0,00 6,99 0,96 0,00 

 

Concentratie nitraat in bodem Veld 1,1 Veld 2,1 Veld 3,1 Veld 1,2 Veld 2,2 Veld 3,3 

Proefveld 2: 0-25 cm-duplo 1        
Volume water 1 (ml) 85,00 85,00 85,00 85,00 96,00 85,00 
Volume grond nat (ml) 30,00 25,00 30,00 30,00 36,00 30,00 
ml azijn (ml) 10,00 11,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
M natte grond (g) 342,50 177,50 158,50 342,50 177,50 158,50 
M droge grond (g) 315,00 160,00 144,00 315,00 160,00 144,00 
w (-) 0,09 0,11 0,10 0,09 0,11 0,10 
θ (-) 0,13 0,16 0,13 0,12 0,18 0,17 
Volume grond droog (ml) 27,59 22,54 27,26 27,59 32,45 27,26 
Volume water 2 (ml) 87,41 87,46 87,74 87,41 99,55 87,74 
Mengverhouding (-) 0,22 0,19 0,22 0,22 0,23 0,22 
Nitraat in extract (mg/l) 4,00 2,30 8,30 5,60 3,00 5,60 
Nitraat in bodem (mg/l) 18,12 12,25 38,07 25,37 13,13 25,68 
Nitraat in bodem (kg/ha/diepte) 4,08 2,76 8,56 5,71 2,95 5,78 

 

 Veld 1,1 Veld 2,1 Veld 3,1 Veld 1,2 Veld 2,2 Veld 3,3 

25-50 cm       
 80,00 85,00 85,00 80,00 85,00 85,00 
 40,00 30,00 30,00 40,00 30,00 30,00 
 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
 161,00 190,50 197,50 161,00 190,50 197,50 
 149,00 177,50 185,00 149,00 177,50 185,00 
 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 
 0,12 0,11 0,09 0,11 0,12 0,12 
 36,79 27,04 27,26 36,79 27,04 27,26 
 82,98 87,05 86,90 82,98 87,05 86,90 
 0,28 0,22 0,22 0,28 0,22 0,22 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,56 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 
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Bijlage 3.2: Ruwe data van de bodemmonsters op 25-11-2011 

Concentratie nitraat in bodem Veld 1,1 Veld 2,1 Veld 3,1 Veld 1,2 Veld 2,2 Veld 3,3 

Proefveld 1: 0-25 cm       
Volume water 1 (ml) 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 
Volume grond nat (ml) 43,79 44,02 46,67 43,79 44,02 46,67 
ml azijn (ml) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
M natte grond (g) 81,25 81,25 56,78 81,25 81,25 56,78 
M droge grond (g) 71,16 71,54 53,00 71,16 71,54 53,00 
w (-) 0,14 0,14 0,07 0,14 0,14 0,07 
θ (-)  ,23 0,22 0,08 0,23 0,22 0,08 
Volume grond droog (ml) 43,79 44,02 46,67 43,79 44,02 46,67 
Volume water 2 (ml) 120,09 119,71 113,79 120,09 119,71 113,79 
Mengverhouding (-) 0,24 0,24 0,26 0,24 0,24 0,26 
Nitraat in extract (mg/l) 13,00 23,00 0,00 13,00 23,00 0,00 
Nitraat in bodem (mg/l) 54,59 96,00 0,00 54,59 96,00 0,00 
Nitraat in odem(kg/ha/diepte) 122,82 215,99 0,00 122,82 215,99 0,00 

 

Concentratie nitraat in bodem Veld 1,1 Veld 2,1 Veld 3,1 Veld 1,2 Veld 2,2 Veld 3,3 

Proefveld 1: 25-50 cm-duplo 1        
Volume water 1 (ml) 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 
Volume grond nat (ml) 45,68 48,78 50,00 45,68 48,78 50,00 
ml azijn (ml) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
M natte grond (g) 81,02 67,40 60,71 81,02 67,40 60,71 
M droge grond (g) 74,02 65,76 60,71 74,02 65,76 60,71 
w (-) 0,09 0,03 0,00 0,09 0,03 0,00 
θ (-) 0,15 0,04 0,00 0,15 0,04 0,00 
Volume grond droog (ml) 45,68 48,78 50,00 45,68 48,78 50,00 
Volume water 2 (ml) 117,00 111,64 110,00 117,00 111,64 110,00 
Mengverhouding (-) 0,25 0,27 0,28 0,25 0,27 0,28 
Nitraat in extract (mg/l) 6,50 3,50 0,00 5,60 2,30 0,00 
Nitraat in bodem (mg/l) 25,99 12,95 0,00 22,40 8,51 0,00 
Nitraat in bodem (kg/ha/diepte) 58,49 29,13 0,00 50,39 19,14 0,00 

 

Concentratie nitraat in bodem Veld 1,1 Veld 2,1 Veld 3,1 Veld 1,2 Veld 2,2 Veld 3,3 

Proefveld 2: 0-25 cm-duplo 1        
Volume water 1 (ml) 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 
Volume grond nat (ml) 45,11 45,16 46,36 45,11 45,16 46,36 
ml azijn (ml) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
M natte grond (g) 74,69 73,86 66,48 74,69 73,86 66,48 
M droge grond (g) 67,38 66,72 61,64 67,38 66,72 61,64 
w (-) 0,11 0,11 0,08 0,11 0,11 0,08 
θ (-) 0,16 0,16 0,10 0,16 0,16 0,10 
Volume grond droog (ml) 45,11 45,16 46,36 45,11 45,16 46,36 
Volume water 2 (ml) 117,31 117,15 114,84 117,31 117,15 114,84 
Mengverhouding (-) 0,25 0,25 0,26 0,25 0,25 0,26 
Nitraat in extract (mg/l) 11,00 3,90 5,60 16,00 3,90 5,60 
Nitraat in bodem (mg/l) 44,48 15,74 21,89 64,70 15,74 21,89 
Nitraat in bodem (kg/ha/diepte) 100,09 35,42 49,25 145,58 35,42 49,25 

 

Concentratie nitraat in bodem Veld 1,1 Veld 2,1 Veld 3,1 Veld 1,2 Veld 2,2 Veld 3,3 

Proefveld 2: 25-50 cm-duplo 1        
Volume water 1 (ml) 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 
Volume grond nat (ml) 47,06 45,73 47,22 47,06 45,73 47,22 
ml azijn (ml) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
M natte grond (g) 68,79 81,94 81,94 68,79 81,94 81,94 
M droge grond (g) 64,74 74,95 77,39 64,74 74,95 77,39 
w (-) 0,06 0,09 0,06 0,06 0,09 0,06 
θ (-) 0,09 0,14 0,08 0,09 0,14 0,08 
Volume grond droog (ml) 47,06 45,73 47,22 47,06 45,73 47,22 
Volume water 2 (ml) 114,05 117,00 114,55 114,05 117,00 114,55 
Mengverhouding (-) 0,26 0,25 0,26 0,26 0,25 0,26 
Nitraat in extract (mg/l) 2,30 2,30 0,00 2,30 1,00 0,00 
Nitraat in bodem (mg/l) 8,85 9,19 0,00 8,85 4,00 0,00 
Nitraat in bodem (kg/ha/diepte) 19,92 20,68 0,00 19,92 8,99 0,00 
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Bijlage 3.3: Ruwe data van de bodemmonsters op 13-12-2011 

Concentratie nitraat in bodem Veld 1,1 Veld 2,1 Veld 3,1 Veld 1,2 Veld 2,2 Veld 3,3 

Proefveld 1: 0-25 cm       
Volume water 1 (ml) 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 
Volume grond nat (ml) 45,60 46,67 45,61 45,60 46,67 45,61 
ml azijn (ml) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
M natte grond (g) 81,25 81,25 56,78 81,25 81,25 56,78 
M droge grond (g) 74,11 75,83 51,80 74,11 75,83 51,80 
w (-) 0,10 0,07 0,10 0,10 0,07 0,10 
θ (-) 0,16 0,12 0,11 0,16 0,12 0,11 
Volume grond droog (ml) 45,60 46,67 45,61 45,60 46,67 45,61 
Volume water 2 (ml) 117,14 115,42 114,98 117,14 115,42 114,98 
Mengverhouding (-) 0,25 0,26 0,25 0,25 0,26 0,25 
Nitraat in extract (mg/l) 13,00 10,00 0,00 11,00 11,00 0,00 
Nitraat in bodem (mg/l) 52,09 39,02 0,00 44,08 42,92 0,00 
Nitraat in bodem 
(kg/ha/diepte) 117,21 87,79 0,00 99,18 96,57 0,00 

 

Concentratie nitraat in bodem Veld 1,1 Veld 2,1 Veld 3,1 Veld 1,2 Veld 2,2 Veld 3,3 

Proefveld 1: 25-50 cm-duplo 1        
Volume water 1 (ml) 130,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 
Volume grond nat (ml) 45,16 49,34 47,10 45,16 49,34 47,10 
ml azijn (ml) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
M natte grond (g) 81,02 67,40 60,71 81,02 67,40 60,71 
M droge grond (g) 73,18 66,51 57,19 73,18 66,51 57,19 
w (-) 0,11 0,01 0,06 0,11 0,01 0,06 
θ (-) 0,17 0,02 0,07 0,17 0,02 0,07 
Volume grond droog (ml) 45,16 49,34 47,10 45,16 49,34 47,10 
Volume water 2 (ml) 137,84 110,89 113,52 117,84 110,89 113,52 
Mengverhouding (-) 0,22 0,27 0,26 0,25 0,27 0,26 
Nitraat in extract (mg/l) 4,50 0,00 0,00 5,60 1,00 0,00 
Nitraat in bodem (mg/l) 20,23 0,00 0,00 22,69 3,65 0,00 
Nitraat in bodem (kg/ha/diepte) 45,51 0,00 0,00 51,06 8,22 0,00 

 

Concentratie nitraat in bodem Veld 1,1 Veld 2,1 Veld 3,1 Veld 1,2 Veld 2,2 Veld 3,3 

Proefveld 2: 0-25 cm-duplo 1        
Volume water 1 (ml) 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 
Volume grond nat (ml) 46,81 44,12 45,45 46,81 44,12 45,45 
ml azijn (ml) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
M natte grond (g) 74,69 73,86 66,48 74,69 73,86 66,48 
M droge grond (g) 69,92 65,17 60,43 69,92 65,17 60,43 
w (-) 0,07 0,13 0,10 0,07 0,13 0,10 
θ (-) 0,10 0,20 0,13 0,10 0,20 0,13 
Volume grond droog (ml) 46,81 44,12 45,45 46,81 44,12 45,45 
Volume water 2 (ml) 114,77 118,69 116,04 114,77 118,69 116,04 
Mengverhouding (-) 0,26 0,24 0,25 0,26 0,24 0,25 
Nitraat in extract (mg/l) 20,00 0,00 2,30 18,00 0,00 1,80 
Nitraat in bodem (mg/l) 77,58 0,00 9,18 69,82 0,00 7,19 
Nitraat in bodem 
(kg/ha/diepte) 174,56 0,00 20,66 157,10 0,00 16,17 

 

Concentratie nitraat in bodem Veld 1,1 Veld 2,1 Veld 3,1 Veld 1,2 Veld 2,2 Veld 3,3 

Proefveld 2: 25-50 cm-duplo 1        
Volume water 1 (ml) 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 
Volume grond nat (ml) 43,59 43,90 44,74 43,59 43,90 44,74 
ml azijn (ml) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
M natte grond (g) 68,79 81,94 85,41 68,79 81,94 85,41 
M droge grond (g) 59,97 71,95 76,42 59,97 71,95 76,42 
w (-) 0,15 0,14 0,12 0,15 0,14 0,12 
θ (-) 0,22 0,21 0,16 0,22 0,21 0,16 
Volume grond droog (ml) 43,59 43,90 44,74 43,59 43,90 44,74 
Volume water 2 (ml) 118,82 119,99 118,99 118,82 119,99 118,99 
Mengverhouding (-) 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 
Nitraat in extract (mg/l) 5,60 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 
Nitraat in bodem (mg/l) 23,43 0,00 0,00 16,74 0,00 0,00 
Nitraat in bodem (kg/ha/diepte) 52,73 0,00 0,00 37,66 0,00 0,00 

 

  



Bijlage 4: Algemeen invoerbestand van SWAP 

In deze bijlage staat het algemeen invoerbestand van SWAP zoals gebruikt in de simulatie met lagere 

verticale doorlatendheid. 

 
********************************************************************************** 

* Filename: Bonaire.swp                                                    

* Contents: Main input data                                                                      

********************************************************************************** 

* Comment area: 

* 

* Case: Water and salt transport on the area of LVV, Bonaire 

********************************************************************************** 

 

*   The main input file .swp contains the following sections: 

*           - General section 

*           - Meteorology section 

*           - Crop section 

*           - Soil water section 

*           - Lateral drainage section 

*           - Bottom boundary section 

*           - Heat flow section 

*           - Solute transport section 

 

 

*** GENERAL SECTION *** 

 

********************************************************************************** 

* Part 1: Environment 

 

  PROJECT   = 'Bonaire'            ! Project description, [A80] 

  PATHWORK  = '.\'                ! Path to work folder, [A80] 

  PATHATM   = '.\data\weather\'   ! Path to folder with weather files, [A80] 

  PATHCROP  = '.\data\crops\'     ! Path to folder with crop files, [A80] 

  PATHDRAIN = '.\data\drainage\'  ! Path to folder with drainage files, [A80] 

  SWSCRE    = 1                  ! Switch, display progression of simulation run: 

                             !   SWSCRE = 0:  no display to screen 

                             !   SWSCRE = 1:  display water balance to screen 

                             !   SWSCRE = 2:  display daynumber to screen 

  SWERROR   = 1              ! Switch for printing errors to screen [Y=1, N=0] 

********************************************************************************** 

 

 

********************************************************************************** 

* Part 2: Simulation period 

* 

*  TSTART  = 01-jan-1980 ! Start date of simulation run, give day-month-year, [dd-mmm-yyyy] 

*  TEND    = 17-oct-1998 ! End   date of simulation run, give day-month-year, [dd-mmm-yyyy] 

 

  TSTART  = 01-jan-1985 ! Start date of simulation run, give day-month-year, [dd-mmm-yyyy] 

  TEND    = 31-dec-2009 ! End   date of simulation run, give day-month-year, [dd-mmm-yyyy] 

 

*  TSTART  = 18-oct-2011 ! Start date of simulation run, give day-month-year, [dd-mmm-yyyy] 

*  TEND    = 12-dec-2011 ! End   date of simulation run, give day-month-year, [dd-mmm-yyyy] 

********************************************************************************** 

 

 

********************************************************************************** 

* Part 3: Output dates  
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* Number of output times during a day 

  NPRINTDAY = 1       ! Number of output times during a day, [1..1000, I] 

 

* If NPRINTDAY = 1, specify dates for output of state variables and fluxes 

  SWMONTH = 1         ! Switch, output each month, [Y=1, N=0] 

 

* If SWMONTH = 0, choose output interval and/or specific dates 

  PERIOD = 1          ! Fixed output interval, ignore = 0, [0..366, I] 

  SWRES  = 0          ! Switch, reset output interval counter each year, [Y=1, N=0] 

  SWODAT = 0          ! Switch, extra output dates are given in table, [Y=1, N=0] 

 

* If SWODAT = 1, list specific dates [dd-mmm-yyyy], maximum MAOUT dates: 

  OUTDATINT = 

  31-Jan-1980 

  31-Dec-1982 

* End of table 

 

* Output times for overall water and solute balances in *.BAL and *.BLC file 

* Output can be provided at a fixed date in a year or at different dates: 

  SWYRVAR = 0         ! SWYRVAR = 0: each year output of balances at the same date 

                      ! SWYRVAR = 1: output of balances at different dates 

 

* If SWYRVAR = 0 specify fixed date: 

  DATEFIX = 31 12     ! Specify day and month for output of yearly balances, [dd mm] 

 

* If SWYRVAR = 1 specify all output dates [dd-mmm-yyyy], maximum MAOUT dates: 

  OUTDAT = 

  31-dec-1981 

  31-dec-1982 

* End of table 

********************************************************************************** 

                          

 

********************************************************************************** 

* Part 4: Output files 

 

* General information 

  OUTFIL   = 'Result' ! Generic file name of output files, [A16] 

  SWHEADER = 0        ! Print header at the start of each balance period, [Y=1, N=0] 

 

* Optional files 

  SWVAP  = 1        ! Switch, output profiles of moisture, solute and temperature, [Y=1, N=0]  

  SWBLC  = 0        ! Switch, output file with detailed yearly water balance, [Y=1, N=0] 

  SWATE  = 0        ! Switch, output file with soil temperature profiles, [Y=1, N=0] 

  SWBMA  = 0        ! Switch, output file with water fluxes, only for macropore flow, [Y=1, N=0] 

  SWDRF  = 0        ! Switch, output of drainage fluxes, only for extended drainage, [Y=1, N=0]  

  SWSWB  = 0        ! Switch, output surface water reservoir, only for extended drainage, [Y=1, N=0] 

 

* Output for water quality models (PEARL, ANIMO) or other specific use (SWAFO to DZNEW)  

 

* Optional output files  

  SWAFO  = 0        ! Switch, output file with formatted hydrological data 

                    ! SWAFO = 0: no output 

                    ! SWAFO = 1: output to a file named *.AFO 

                    ! SWAFO = 2: output to a file named *.BFO 

 

  SWAUN  = 0        ! Switch, output file with unformatted hydrological data 

                    ! SWAUN = 0: no output 

                    ! SWAUN = 1: output to a file named *.AUN 

                    ! SWAUN = 2: output to a file named *.BUN 

 

* Critical deviation of water balance; in case of larger deviation, an error file is created (*.DWB.CSV) 
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  CRITDEVMASBAL = 0.00001  ! Critical Deviation in water balance during PERIOD [0.0..1.0 cm, R] 

 

* If SWAFO = 1 or 2, or SWAUN = 1 or 2: fine vertical discretization can be lumped 

  SWDISCRVERT = 0   ! SWDISCRVERT = 0: no conversion 

                    ! SWDISCRVERT = 1: convert vertical discretization,  

 

* If SWDISCRVERT = 1 then specify: 

  NUMNODNEW = 6    ! New number of nodes [1..macp, I, -] 

* List thickness of each compartment, total thickness should correspond to Soil Water Section, part 4 

  DZNEW     = 10.0 10.0 10.0 20.0 30.0 50.0 ! thickness of compartments [1.0d-6...5.0d2, cm, R] 

********************************************************************************** 

 

 

*** METEOROLOGY SECTION *** 

 

********************************************************************************** 

* General data 

 

* File name 

  METFIL = 'Bonaire'    ! File name of meteorological data without extension .YYY, [A200] 

                        ! Extension is equal to last 3 digits of year, e.g. 003 denotes year 2003 

 

* Use of reference evapotranspiration data from meteorological file instead of basic data 

  SWETR  =  1           ! Switch, use reference ET values of meteo file [Y=1, N=0] 

 

* If SWETR = 0, specify: 

  LAT    =   -12.1       ! Latitude of meteo station, [-60..60 degrees, R, North = +] 

  ALT    =   6.0       ! Altitude of meteo station, [-400..3000 m, R] 

  ALTW   =    2.0       ! Altitude of wind speed measurement (10 m is default) [0..99 m, R] 

 

* Use of detailed meteorological records for both ET and rainfall (< 1 day) in stead of daily values 

  SWMETDETAIL = 0       ! Switch, use detailed meteorological records of both ET and rainfall [Y=1, N=0] 

 

* In case of detailed meteorological weather records (SWMETDETAIL = 1), specify: 

  NMETDETAIL = 10       ! Number of weather data records per day, [1..96 -, I] 

 

* In case of daily meteorological weather records (SWMETDETAIL = 0): 

  SWETSINE = 0          ! Switch, distribute daily Tp and Ep according to sinus wave [Y=1, N=0] 

 

  SWRAIN =  0           ! Switch for use of actual rainfall intensity (only if SWMETDETAIL = 0): 

                        ! SWRAIN = 0: Use daily rainfall amounts 

                        ! SWRAIN = 1: Use daily rainfall amounts + mean intensity 

                        ! SWRAIN = 2: Use daily rainfall amounts + duration 

                        ! SWRAIN = 3: Use short time rainfall intensities, as supplied in separate file 

 

* If SWRAIN = 1, then specify mean rainfall intensity RAINFLUX [0.d0..1000.d0 mm/d, R] 

* as function of time TIME [0..366 d, R], maximum 30 records 

   TIME    RAINFLUX 

    1.0        20.0 

  360.0        20.0 

* End of table 

 

* If SWRAIN = 3, then specify file name of file with detailed rainfall data 

  RAINFIL = 'WagRain'   ! File name of detailed rainfall data without extension .YYY, [A200] 

                        ! Extension is equal to last 3 digits of year, e.g. 003 denotes year 2003 

********************************************************************************** 

 

 

*** CROP SECTION *** 

 

********************************************************************************** 

* Part 1: Crop rotation scheme during simulation period 
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* Specify information for each crop (maximum MACROP): 

* CROPSTART  = date of crop emergence, [dd-mmm-yyyy] 

* CROPEND    = date of crop harvest, [dd-mmm-yyyy] 

* CROPNAME   = crop name, [A40] 

* CROPFIL    = name of file with crop input parameters without extension .CRP, [A40] 

* CROPTYPE   = type of crop model: simple = 1, detailed general = 2, detailed grass = 3 

 

  CROPSTART      CROPEND       CROPNAME   CROPFIL     CROPTYPE 

  02-Mar-1980    03-may-1980   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  06-Jul-1980    06-sep-1980   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  09-Nov-1980    10-Jan-1981   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  15-Mar-1981    16-May-1981   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  19-Jul-1981    19-Sep-1981   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  22-Nov-1981    23-Jan-1982   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  28-Mar-1982    29-May-1982   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  01-Aug-1982    02-Oct-1982   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  05-Dec-1982    05-Feb-1983   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  10-Apr-1983    11-Jun-1983   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  14-Aug-1983    15-Oct-1983   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  18-Dec-1983    18-Feb-1984   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  22-Apr-1984    23-Jun-1984   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  26-Aug-1984    27-Oct-1984   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  30-Dec-1984    02-Mar-1985   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  05-May-1985    06-Jul-1985   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  08-Sep-1985    09-Nov-1985   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  12-Jan-1986    15-Mar-1986   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  18-May-1986    19-Jul-1986   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  21-Sep-1986    22-Nov-1986   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  25-Jan-1987    28-Mar-1987   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  31-May-1987    01-Aug-1987   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  04-Oct-1987    05-Dec-1987   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  07-Feb-1988    09-Apr-1988   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  12-Jun-1988    13-Aug-1988   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  16-Oct-1988    17-Dec-1988   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  19-Feb-1989    22-Apr-1989   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  25-Jun-1989    26-Aug-1989   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  29-Oct-1989    30-Dec-1989   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  04-Mar-1990    05-May-1990   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  08-Jul-1990    08-Sep-1990   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  11-Nov-1990    12-Jan-1991   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  17-Mar-1991    18-May-1991   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  21-Jul-1991    21-Sep-1991   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  24-Nov-1991    25-Jan-1992   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  29-Mar-1992    30-May-1992   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  02-Aug-1992    03-Oct-1992   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  06-Dec-1992    06-Feb-1993   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  11-Apr-1993    12-Jun-1993   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  15-Aug-1993    16-Oct-1993   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  19-Dec-1993    19-Feb-1994   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  24-Apr-1994    25-Jun-1994   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  28-Aug-1994    29-Oct-1994   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  01-jan-1995    04-mar-1995   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  07-may-1995    08-jul-1995   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  10-sep-1995    11-nov-1995   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  15-jan-1996    17-mar-1996   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  19-may-1996    20-jul-1996   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  22-sep-1996    23-nov-1996   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  26-jan-1997    29-mar-1997   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  01-jun-1997    02-aug-1997   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  05-oct-1997    06-dec-1997   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  08-feb-1998    11-apr-1998   'Sorghum'  'Sorghum'     1 
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  14-jun-1998    15-aug-1998   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  18-oct-1998    19-dec-1998   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  21-feb-1999    24-apr-1999   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  27-jun-1999    28-aug-1999   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  31-oct-1999    01-jan-2000   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  05-mar-2000    06-may-2000   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  09-jul-2000    09-sep-2000   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  12-nov-2000    13-jan-2001   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  18-mar-2001    19-may-2001   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  22-jul-2001    22-sep-2001   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  25-nov-2001    26-jan-2002   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  31-mar-2002    01-jun-2002   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  04-aug-2002    05-oct-2002   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  08-dec-2002    08-feb-2003   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  13-apr-2003    14-jun-2003   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  17-aug-2003    18-oct-2003   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  21-dec-2003    21-feb-2004   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  25-apr-2004    26-jun-2004   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  29-aug-2004    30-oct-2004   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  02-jan-2005    05-mar-2005   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  28-may-2005    09-jul-2005   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  11-sep-2005    12-nov-2005   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  15-jan-2006    18-mar-2006   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  21-may-2006    22-jul-2006   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  24-sep-2006    25-nov-2006   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  28-jan-2007    31-mar-2007   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  03-jun-2007    04-aug-2007   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  07-oct-2007    08-dec-2007   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  10-feb-2008    12-apr-2008   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  15-jun-2008    16-aug-2008   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  19-oct-2008    20-dec-2008   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  22-feb-2009    25-apr-2009   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  28-jun-2009    29-aug-2009   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  01-nov-2009    02-jan-2010   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

  18-oct-2011    12-dec-2011   'Sorghum'  'Sorghum'     1 

   

 

 

* End of table 

********************************************************************************** 

 

 

********************************************************************************** 

* Part 2: Fixed irrigation applications 

 

* Switch for fixed irrigation applications 

  SWIRFIX = 0    ! SWIRFIX = 0: no irrigation applications are prescribed 

                 ! SWIRFIX = 1: irrigation applications are prescribed 

 

* If SWIRFIX = 1, specify: 

 

* Switch for separate file with fixed irrigation applications 

  SWIRGFIL  = 0  ! SWIRGFIL = 0: data are specified in the .swp file 

                 ! SWIRGFIL = 1: data are specified in a separate file 

 

* If SWIRGFIL  = 0 specify information for each fixed irrigation event (max. MAIRG): 

* IRDATE   = date of irrigation, [dd-mmm-yyyy] 

* IRDEPTH  = amount of water, [0.0..100.0 cm, R] 

* IRCONC   = concentration of irrigation water, [0.0..1000.0 mg/cm3, R] 

* IRTYPE   = type of irrigation: sprinkling = 0, surface = 1 

 

       IRDATE   IRDEPTH     IRCONC   IRTYPE 
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  05-jan-1980       0.5     1000.0        1 

* end of table 

 

* If SWIRGFIL  = 1, specify name of file with data of fixed irrigation applications: 

  IRGFIL = 'testirri'      ! File name without extension .IRG [A16] 

********************************************************************************** 

 

 

*** SOIL WATER SECTION *** 

 

********************************************************************************** 

* Part 1: Initial soil moisture condition 

 

 SWINCO = 1 ! Switch, type of initial soil moisture condition: 

            ! 1 = pressure head as function of depth is input 

            ! 2 = pressure head of each compartment is in hydrostatic equilibrium  

            !     with initial groundwater level 

            ! 3 = read final pressure heads from output of previous Swap simulation 

 

* If SWINCO = 1, specify (maximum MACP): 

* ZI = soil depth, [-10000..0 cm, R] 

* H  = initial soil water pressure head, [-1.d10..1.d4 cm, R] 

 

      ZI         H 

    -0.5     -93.0 

  -195.0     120.0 

* End of table 

      

* If SWINCO = 2, specify:  

  GWLI   = -600.0  ! Initial groundwater level, [-10000..100 cm, R] 

 

* If SWINCO = 3, specify:  

  INIFIL = 'result.end'   ! name of final with extension .END [a200] 

********************************************************************************** 

 

 

********************************************************************************** 

* Part 2: Ponding, runoff and runon 

 

* Ponding 

  PONDMX  = 0.2  ! In case of ponding, minimum thickness for runoff, [0..1000 cm, R] 

 

* Runoff 

  RSRO    =  0.5 ! Drainage resistance for surface runoff [0.001..1.0 d, R] 

  RSROEXP =  1.0 ! Exponent in drainage equation of surface runoff [0.1..10.0 -, R] 

 

* Runon 

* Specify whether runon data are provided in extra input file 

  SWRUNON = 0  ! 0 = No input of runon data  

               ! 1 = Runon data are provided in extra input file 

 

* If SWRUNON = 1, specify name of file with runon input data  

* This file may be an output *.inc file (with only 1 header) of a previous Swap-simulation 

  RUFIL = 'runon.inc' ! File name with extension [A80] 

********************************************************************************** 

 

 

********************************************************************************** 

* Part 3: Soil evaporation 

* 

  SWCFBS = 1   ! Switch for use of soil factor CFBS to calculate Epot from ETref 

               ! 0 = CFBS is not used 
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               ! 1 = CFBS is used  

 

* If SWCFBS = 1, specify soil factor CFBS: 

  CFBS   = 1.0 ! Coefficient to derive Epot from ETref [0.1..1.5 -, R] 

* 

* 

  SWREDU = 1   ! Switch, method for reduction of potential soil evaporation: 

               ! 0 = reduction to maximum Darcy flux 

               ! 1 = reduction to maximum Darcy flux and to maximum Black (1969) 

               ! 2 = reduction to maximum Darcy flux and to maximum Bo/Str. (1986)     

 

 COFRED = 0.35 ! Soil evaporation coefficient of Black, [0..1 cm/d1/2, R], 

               ! or Boesten/Stroosnijder, [0..1 cm1/2, R] 

 

 RSIGNI =  0.5 ! Minimum rainfall to reset method of Black [0..1 cm/d, R] 

********************************************************************************** 

  

 

********************************************************************************** 

* Part 4: Vertical discretization of soil profile 

 

* Specify the following data (maximum MACP lines): 

* ISOILLAY = number of soil layer, start with 1 at soil surface, [1..MAHO, I] 

* ISUBLAY  = number of sub layer, start with 1 at soil surface, [1..MACP, I] 

* HSUBLAY  = height of sub layer, [0.0..1000.0 cm, R] 

* HCOMP    = height of compartments in this layer, [0.0..1000.0 cm, R] 

* NCOMP    = number of compartments in this layer (= HSUBLAY/HCOMP), [1..MACP, I] 

 

 ISOILLAY ISUBLAY  HSUBLAY    HCOMP    NCOMP 

     1       1       15.0      1.0       15 

     2       2       15.0      3.0        5 

     3       3       70.0      5.0       14 

     4       4      100.0     10.0       10 

* end of table 

********************************************************************************** 

 

 

********************************************************************************** 

* Part 5: Soil hydraulic functions 

 

* Switch for Mualem - van Genuchten parameters or detailed tabels:  

  SWSOPHY = 0   ! 0 = Mualem - van Genuchten parameters 

                ! 1 = Detailed tables  

 

* If SWSOPHY = 0, specify for each soil layer (maximum MAHO): 

* ISOILLAY1 = number of soil layer, as defined in part 4 [1..MAHO, I] 

* ORES   = Residual water content, [0..0.4 cm3/cm3, R] 

* OSAT   = Saturated water content, [0..0.95 cm3/cm3, R] 

* ALFA   = Shape parameter alfa of main drying curve, [0.0001..1 /cm, R] 

* NPAR   = Shape parameter n, [1..4 -, R] 

* KSAT   = Saturated vertical hydraulic conductivity, [1.d-5..1000 cm/d, R] 

* LEXP   = Exponent in hydraulic conductivity function, [-25..25 -, R] 

* ALFAW  = Alfa parameter of main wetting curve in case of hysteresis, [0.0001..1 /cm, R] 

* H_ENPR = Air entry pressure head [-40.0..0.0 cm, R] 

 

  ISOILLAY1  ORES    OSAT      ALFA    NPAR     KSAT      LEXP    ALFAW H_ENPR  KSATEXM  

       1     0.01    0.37      0.0195   1.109  14.07   -5.901    0.0454  0.0     9.56 

       2     0.01    0.37      0.0195   1.109   4.53   -5.901    0.0428  0.0     9.56 

       3     0.01    0.50      0.195    1.109   4.53   -5.901    0.0428  0.0    15.56      

       4     0.01    0.50      0.195    1.109   4.53   -5.901    0.0428  0.0    15.56 

* --- end of table 
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* If SWSOPHY = 1, specify names of input files [A80] with soil hydraulic tables for each soil layer:  

  FILENAMESOPHY = 'topsoil_sand_B2.csv', 'subsoil_sand_O2.csv' 

 

********************************************************************************** 

 

 

********************************************************************************** 

* Part 6: Hysteresis of soil water retention function 

 

* Switch for hysteresis: 

  SWHYST = 0   ! 0 = no hysteresis 

               ! 1 = hysteresis, initial condition wetting                                  

               ! 2 = hysteresis, initial condition drying 

 

* If SWHYST = 1 or 2, specify:                                       

  TAU = 0.2    ! Minimum pressure head difference to change wetting-drying, [0..1 cm, R] 

********************************************************************************** 

 

 

********************************************************************************** 

* Part 7: Maximum rooting depth 

 

  RDS  = 50.0   ! Maximum rooting depth allowed by the soil profile, [1..5000 cm, R] 

********************************************************************************** 

 

 

********************************************************************************** 

* Part 8: Similar media scaling of soil hydraulic functions 

 

  SWSCAL = 0 ! Switch for similar media scaling [Y=1, N=0]; no hysteresis is allowed 

             ! in case of similar media scaling (SWHYST = 0) 

 

* If SWSCAL = 1, specify:                                                         

  NSCALE = 3 ! Number of simulation runs, [1..MASCALE, I] 

 

* Supply the scaling factors for each simulation run and each soil layer: 

 

  RUN     SOIL1        SOIL2 

   1       0.5          2.0 

   2       1.0          1.0 

   3       2.0          0.5 

   4       1.0          1.0 

   5       3.0          3.0 

* End of table 

********************************************************************************** 

 

 

********************************************************************************** 

* Part 9: Preferential flow due to macropores 

 

  SWMACRO = 0     ! Switch for macropore flow, [0..2, I]: 

                  ! 0 = no macropore flow 

                  ! 1 = macropore flow 

********************************************************************************** 

 

 

********************************************************************************** 

* Part 10: Snow and frost 

 

* Snow 

  SWSNOW = 0   ! Switch, calculate snow accumulation and melt, [Y=1, N=0] 
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* If SWSNOW = 1, specify: 

  SNOWINCO = 22.0      ! Initial snow water equivalent, [0.0...1000.0 cm, R]  

  TEPRRAIN = 2.0       ! Temperature above which all precipitation is rain,[ 0.0...5.0 ºC, R] 

  TEPRSNOW = -2.0      ! Temperature below which all precipitation is snow,[-5.0...0.0 ºC, R] 

  SNOWCOEF = 0.3       ! Snowmelt calibration factor, [0.0...10.0 -, R] 

 

* Frost 

  SWFROST = 0  ! Switch, in case of frost: reduce soil water flow, [Y=1, N=0] 

 

* If SWFROST = 1, then specify soil temperature to start end end flux-reduction 

  tfroststa = 0.0      ! Soil temperature (ºC) where reduction of water fluxes starts [-10.0,5.0, oC, R] 

  tfrostend = -1.0     ! Soil temperature (ºC) where reduction of water fluxes ends [-10.0,5.0, oC, R] 

********************************************************************************** 

 

 

********************************************************************************** 

* Part 11 Numerical solution of Richards' equation 

 

  DTMIN         = 1.0d-6     ! Minimum timestep, [1.d-7..0.01 d, R] 

  DTMAX         = 0.2        ! Maximum timestep, [ 0.01..0.5 d, R] 

  GWLCONV       = 100.0      ! Maximum dif. groundwater level between iterations, [1.d-5..1000 cm, R] 

  CritDevh1Cp   = 1.0d-2     ! Maximum relative difference in pressure heads per compartment, [1.0d-10..0.1 -, R] 

  CritDevh2Cp   = 1.0d-1     ! Maximum difference in pressure heads per compartment, [1.0d-10..1.0 cm, R] 

  CritDevPondDt = 1.0d-4     ! Maximum water balance error of ponding layer, [1.0d-6..0.1 cm, R] 

  MaxIt         = 30         ! Maximum number of iteration cycles, [5..100 -, I] 

  MaxBackTr     = 3          ! Maximum number of back track cycles within an iteration cycle, [1..10 -,I] 

 

* Switch for mean of hydraulic conductivity, [1..4 -, I]: 

* 1 = unweighted  arithmic mean; 2 = weighted  arithmic mean 

* 3 = unweighted geometric mean; 4 = weighted geometric mean 

  SWkmean = 1   

 

* Switch for explicit/implicit solution Richards equation with hydraulic conductivity, [1..2 -, I]: 

  SWkImpl = 0   ! 0 = explicit solution 

                ! 1 = implicit solution 

********************************************************************************** 

 

 

*** LATERAL DRAINAGE SECTION *** 

 

********************************************************************************** 

* Specify whether lateral drainage to surface water should be included 

 

  SWDRA = 0  ! Switch, simulation of lateral drainage: 

             ! 0 = No simulation of drainage                                  

             ! 1 = Simulation with basic drainage routine                        

             ! 2 = Simulation of drainage with surface water management 

 

* If SWDRA = 1 or SWDRA = 2 specify name of file with drainage input data: 

  DRFIL = 'Hupsel' ! File name with drainage input data without extension .DRA, [A16] 

********************************************************************************** 

                                                                        

 

*** BOTTOM BOUNDARY SECTION *** 

 

********************************************************************************** 

* Bottom boundary condition 

 

  SWBBCFILE  = 0    ! Switch for file with bottom boundary conditions: 

                    ! SWBBCFILE = 0: data are specified in the .swp file 

                    ! SWBBCFILE = 1: data are specified in a separate file 
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* If SWBBCFILE = 1 specify name of file with bottom boundary conditions: 

  BBCFIL = ' '      ! File name without extension .BBC [A16] 

 

* If SWBBCFILE = 0, select one of the following options: 

             ! 1  Prescribe groundwater level 

             ! 2  Prescribe bottom flux 

             ! 3  Calculate bottom flux from hydraulic head of deep aquifer 

             ! 4  Calculate bottom flux as function of groundwater level 

             ! 5  Prescribe soil water pressure head of bottom compartment 

             ! 6  Bottom flux equals zero 

             ! 7  Free drainage of soil profile 

             ! 8  Free outflow at soil-air interface 

 

 SWBOTB = 7  ! Switch for bottom boundary [1..8,-,I] 

 

* Options 6,7 and 8 require no additional bottom input data 

********************************************************************************** 

 

 

********************************************************************************** 

* SWBOTB = 1  Prescribe groundwater level 

 

* specify DATE [dd-mmm-yyyy] and groundwater level [cm, -10000..1000, R]  

 

        DATE1    GWLEVEL         ! (max. MABBC records) 

  01-jan-1981     -95.0 

  31-dec-1983     -95.0 

* End of table                                                      

********************************************************************************** 

 

 

********************************************************************************** 

* SWBOTB = 2   Prescribe bottom flux 

 

* Specify whether a sine or a table are used to prescribe the bottom flux: 

  SW2    = 2      ! 1 = sine function; 2 = table 

 

* In case of sine function (SW2 = 1), specify: 

  SINAVE =  0.1   ! Average value of bottom flux, [-10..10 cm/d, R, + = upwards] 

  SINAMP =  0.05  ! Amplitude of bottom flux sine function, [-10..10 cm/d, R] 

  SINMAX =  91.0  ! Time of the year with maximum bottom flux, [1..366 d, R]   

 

* In case of table (SW2 = 2), specify date [dd-mmm-yyyy] and bottom flux QBOT2 

* [-100..100 cm/d, R, positive = upwards]: 

 

        DATE2     QBOT2           ! (maximum MABBC records) 

  01-jan-1980       0.1 

  30-jun-1980       0.2 

  23-dec-1980      0.15 

* End of table 

********************************************************************************** 

 

 

********************************************************************************** 

* SWBOTB = 3    Calculate bottom flux from hydraulic head in deep aquifer 

 

* Switch to suppress vertical hydraulic resistance between model bottom and groundwater level   

  SWBOTB3RESVERT = 0 ! 0 = Include vertical hydraulic resistance 

                     ! 1 = Suppress vertical hydraulic resistance 

 

* Switch for numerical solution of bottom flux: 0 = explicit, 1 = implicit 

  SWBOTB3IMPL = 0    ! 0 = explicit solution (choose always when SHAPE < 1.0) 
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                     ! 1 = implicit solution 

 

* Specify: 

  SHAPE  =   0.79  ! Shape factor to derive average groundwater level, [0.0..1.0 -, R] 

  HDRAIN =  -110.0 ! Mean drain base to correct for average groundwater level, [-10000..0 cm, R] 

  RIMLAY =   500.0 ! Vertical resistance of aquitard, [0..10000 d, R] 

 

* Specify whether a sine function or a table are used to prescribe hydraulic head of deep aquifer: 

  SW3    = 1       ! 1 = sine function;  2 = table  

 

* In case of sine function (SW3  = 1), specify: 

  AQAVE  =  -140.0 ! Average hydraulic head in underlaying aquifer, [-10000..1000 cm, R]  

  AQAMP  =    20.0 ! Amplitude hydraulic head sinus wave, [0..1000 cm, R] 

  AQTMAX =  120.0  ! First time of the year with maximum hydraulic head, [1..366 d, R] 

  AQPER  =  365.0  ! Period hydraulic head sinus wave, [1..366 d, I] 

 

* In case of table (SW3  = 2), specify date [dd-mmm-yyyy] and average hydraulic head  

* HAQUIF in underlaying aquifer [-10000..1000 cm, R]: 

 

        DATE3    HAQUIF           ! (maximum MABBC records) 

  01-jan-1980     -95.0 

  30-jun-1980    -110.0 

  23-dec-1980     -70.0 

* End of table 

 

* An extra groundwater flux can be specified which is added to above specified flux 

  SW4   = 1        ! 0 = no extra flux; 1 = include extra flux 

 

* If SW4 = 1, specify date [dd-mmm-yyyy] and bottom flux QBOT4 [-100..100 cm/d, R,  

* positive = upwards]: 

 

        DATE4     QBOT4           ! (maximum MABBC records) 

  01-jan-1980       1.0 

  30-jun-1980     -0.15 

  23-dec-1980       1.2 

* End of table 

********************************************************************************** 

 

 

********************************************************************************** 

* SWBOTB = 4     Calculate bottom flux as function of groundwater level 

 

* Specify whether an exponential relation or a table is used to calculate the bottom flux  

* from the groundwater level: 

  SWQHBOT = 1       ! 1 = exponential relation;  2 = table  

  

* In case of an exponential relation (SWQHBOT  = 1), 

* specify coefficients of relation qbot = A exp (B*abs(groundwater level)) 

  COFQHA =  0.1  ! Coefficient A, [-100..100 cm/d, R] 

  COFQHB =  0.5  ! Coefficient B  [-1..1 /cm, R] 

 

* In case of a table (SWQHBOT  = 2), 

* specify groundwaterlevel Htab [-10000..1000, cm, R]  and bottom flux QTAB [-100..100 cm/d, R] 

* Htab is negative below the soil surface, Qtab is negative when flux is downward. 

  HTAB   QTAB 

  -0.1   -0.35 

  -70.0  -0.05 

 -125.0  -0.01 

********************************************************************************** 

 

 

********************************************************************************** 
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* SWBOTB = 5     Prescribe soil water pressure head of bottom compartment 

  

* Specify DATE [dd-mmm-yyyy] and bottom compartment pressure head HBOT5 [-1.d10..1000 cm, R]: 

 

        DATE5     HBOT5           ! (maximum MABBC records) 

  01-jan-1980     -95.0 

  30-jun-1980    -110.0 

  23-dec-1980     -70.0 

* End of table 

********************************************************************************** 

 

 

*** HEAT FLOW SECTION *** 

 

********************************************************************************** 

* Part 1: Specify whether simulation includes heat flow 

 

  SWHEA  = 0 ! Switch for simulation of heat transport, [Y=1, N=0] 

********************************************************************************** 

 

********************************************************************************** 

* Part 2: Heat flow calculation method 

 

  SWCALT = 1     ! Switch for method: 1 = analytical method, 2 = numerical method 

********************************************************************************** 

 

********************************************************************************** 

* Part 3: Analytical method 

 

* If SWCALT = 1 specify the following heat parameters: 

  TAMPLI = 3.2  ! Amplitude of annual temperature wave at soil surface, [0..50 C, R] 

  TMEAN  = 28.7 ! Mean annual temperature at soil surface, [5..30 C, R] 

  TIMREF = 220.0 ! Time in the year with top of sine temperature wave [1..366 d, R] 

  DDAMP  = 25.0 ! Damping depth of temperature wave in soil, [0..500 cm, R] 

********************************************************************************** 

 

********************************************************************************** 

* Part 4: Numerical method 

 

* If SWCALT = 2 specify the following heat parameters: 

 

* Specify for each soil type the soil texture (g/g mineral parts) 

* and the organic matter content (g/g dry soil): 

 

  ISOILLAY5  PSAND    PSILT    PCLAY    ORGMAT           ! (maximum MAHO records) 

     1        0.80     0.15     0.05     0.100 

     2        0.80     0.15     0.05     0.100 

* End of table 

 

* If SWINCO = 1 or 2, list initial temperature TSOIL [-20..40 C, R] as function of  

* soil depth ZH [-1.0d5..0 cm, R]: 

 

      ZH    TSOIL   ! (maximum MACP records) 

   -10.0     15.0 

   -40.0     12.0 

   -70.0     10.0 

   -95.0      9.0 

* End of table 

 

* Define top boundary condition:  

  SwTopbHea = 1     ! 1 = use air temperature of meteo input file as top boundary 

                    ! 2 = use measured top soil temperature as top boundary 
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* If SwTopbHea = 2, specify name of input file with soil surface temperatures 

  TSOILFILE = 'Haarweg' ! File name without extension .TSS, [A16] 

 

* Define bottom boundary condition:  

  SwBotbHea = 1     ! 1 = no heat flux; 2 = prescribe bottom temperature 

 

* If SwBotbHea = 2, specify a tabel with dates and temperatures at bottom boundary 

 

  DATET           TBOT   ! (maximum MABBC records) 

  01-jan-1980    -15.0 

  30-jun-1980    -20.0 

  23-dec-1980    -10.0 

* End of table 

********************************************************************************** 

 

 

*** SOLUTE SECTION *** 

 

********************************************************************************** 

* Part 1: Specify whether simulation includes solute transport 

 

  SWSOLU = 1 ! Switch for simulation of solute transport, [Y=1, N=0] 

********************************************************************************** 

 

 

********************************************************************************** 

* Part 2: Top boundary and initial condition 

 

  CPRE = 0.052    ! Solute concentration in precipitation, [1..100 mg/cm3, R] 

 

* If SWINCO = 1 or 2, list initial solute concentration CML [1..1000 mg/cm3, R]  

* as function of soil depth ZC [-10000..0 cm, R], max. MACP records: 

      ZC       CML 

     0.0       3.0  

   -25.0       3.0 

   -25.1       3.0 

   -50.0       3.0 

* End of table 

********************************************************************************** 

 

 

********************************************************************************** 

* Part 3: Miscellaneous parameters as function of soil depth 

 

* Specify for each soil layer (maximum MAHO) 

* ISOILLAY6 = number of soil layer, as defined in soil water section (part 4) [1..MAHO, I] 

* LDIS      = dispersion length, [0..100 cm, R] 

* KF        = Freundlich adsorption coefficient, [0..100 cm3/mg, R] 

* BDENS     = dry soil bulk density, [500..3000 mg/cm3, R] 

* DECPOT    = potential decomposition rate, [0..10 /d, R] 

 

 ISOILLAY6     LDIS          KF     BDENS  DECPOT 

     1         5.00          0.0   1450.00     0.0 

     2         5.00          0.0   1450.00     0.0 

     3         5.00          0.0   1600.00     0.0 

     4         5.00          0.0   1700.00     0.0 

 

* --- end of Table 

********************************************************************************** 
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********************************************************************************** 

* Part 4: Diffusion constant and solute uptake by roots 

 

  DDIF = 0.0    ! Molecular diffusion coefficient, [0..10 cm2/day, R] 

  TSCF = 0.0    ! Relative uptake of solutes by roots, [0..10 -, R] 

********************************************************************************** 

 

  

********************************************************************************** 

* Part 5: Adsorption  

 

  SWSP = 0      ! Switch, consider solute adsorption, [Y=1, N=0] 

 

* In case of adsorption (SWSP = 1), specify: 

  FREXP = 0.9   ! Freundlich exponent, [0..10 -, R] 

  CREF  = 1.0   ! Reference solute concentration for adsorption, [0..1000 mg/cm3, R] 

********************************************************************************** 

 

 

********************************************************************************** 

* Part 6: Decomposition 

 

  SWDC = 0      ! Switch, consideration of solute decomposition, [Y=1, N=0] 

 

* In case of solute decomposition (SWDC = 1), specify: 

  GAMPAR = 0.0  ! Factor reduction decomposition due to temperature, [0..0.5 /ºC, R] 

  RTHETA = 0.3  ! Minimum water content for potential decomposition, [0..0.4 cm3/cm3, R] 

  BEXP   = 0.7  ! Exponent in reduction decomposition due to dryness, [0..2 -, R] 

 

* List the reduction of pot. decomposition for each soil type, [0..1 -, R]: 

 

  ISOILLAY7  FDEPTH           ! (maximum MAHO records) 

       1       1.00 

       2       0.65 

* End of table 

********************************************************************************** 

 

 

********************************************************************************** 

* Part 7: Solute residence in the saturated zone 

 

  SWBR = 0       ! Switch, consider mixed reservoir of saturated zone [Y=1, N=0] 

 

* Without mixed reservoir (SWBR = 0), specify: 

  CDRAIN = 4.3   ! solute concentration in groundwater, [0..100 mg/cm3, R] 

 

* In case of mixed reservoir (SWBR = 1), specify: 

  DAQUIF = 110.0 ! Thickness saturated part of aquifer, [0..10000 cm, R] 

  POROS  = 0.4   ! Porosity of aquifer, [0..0.6 -, R] 

  KFSAT  = 0.2   ! Linear adsorption coefficient in aquifer, [0..100 cm3/mg, R] 

  DECSAT = 1.0   ! Decomposition rate in aquifer, [0..10 /d, R] 

  CDRAINI = 4.3  ! Initial solute concentration in groundwater, [0..100 mg/cm3, R] 

********************************************************************************** 

 

* End of the main input file .SWP! 
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Bijlage 5: Gewas-bestand van SWAP 

In deze bijlage staat het gewas-bestand van sorghum, waarin 50 mm aan overirrigatie wordt toegepast. 

 
********************************************************************************** 

* Filename: Sorghum.CRP 

* Contents: SWAP 3 - Crop data of simple model 

********************************************************************************** 

* Comment area: 

*  

********************************************************************************** 

 

*** PLANT GROWTH SECTION *** 

 

*********************************************************************************************** 

* Part 1: Crop development                                            

 

  IDEV = 1 ! length of crop cycle: 1 = fixed, 2 = variable 

 

* If fixed growth length (IDEV = 1), specify:                                                 

  LCC  =   63 ! Length of the crop cycle [1..366 days, I] 

 

* If variable growth length (IDEV = 2), specify:                                                 

  TSUMEA = 1000.0    ! Temperature sum from emergence to anthesis [0..10000 C, R] 

  TSUMAM = 660.0    ! Temperature sum from anthesis to maturity  [0..10000 C, R] 

  TBASE  = 0.0       ! Start value of temperature sum [-10..30 C, R] 

*********************************************************************************************** 

 

*********************************************************************************************** 

* Part 2: Light extinction                                            

 

  KDIF   =     0.60 ! Extinction coefficient for diffuse visible light [0..2 -, R] 

  KDIR   =     0.75 ! Extinction coefficient for direct visible light  [0..2 -, R] 

*********************************************************************************************** 

 

*********************************************************************************************** 

* Part 3: Leaf area index or soil cover fraction                                            

 

  SWGC = 1 ! choice between LAI [=1] or soil cover fraction [=2] 

 

* If SWGC = 1, list leaf area index [0..12 ha/ha, R],    as function of dev. stage [0..2 -,R]: 

* If SWGC = 2, list soil cover fraction [0..1 m2/m2, R], as function of dev. stage [0..2 -,R]: 

 

*        DVS   LAI or SCF  ( maximum 36 records) 

  GCTB =                 

        0.00   0.00 

        0.90   0.40 

        1.01   0.50 

        1.12   1.20 

        1.24   2.30 

        1.50   4.20 

        1.75   5.30 

        2.00   5.50 

* End of table 

*********************************************************************************************** 

 

*********************************************************************************************** 

* Part 4: crop factor or crop height                              

 

  SWCF = 1 ! choice between crop factor [=1] or crop height [=2] 
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* Choose crop factor if ETref is used, either from meteo input file (SWETR = 1) or with Penman-Monteith 

* Choose crop height if Penman-Monteith should be used with actual crop height, albedo and resistance 

 

* If SWCF = 1, list crop factor CF [0.5..1.5, R],   as function of dev. stage DVS [0..2 -,R]: 

* If SWCF = 2, list crop height CH [0..1000 cm, R], as function of dev. stage DVS [0..2 -,R]: 

* (maximum 36 records) 

 

    DVS       CH     CF 

    0.0      1.0    0.3 

    0.6     15.0    0.3 

    1.3     40.0    1.2 

    1.9    140.0    1.2 

    2.0    170.0    1.05 

* End of table 

 

* If SWCF = 2, in addition to crop height list crop specific values for: 

  ALBEDO =   0.23 ! crop reflection coefficient [0..1.0 -, R]                     

  RSC    =   70.0 ! Minimum canopy resistance [0..10^6 s/m, R]                     

  RSW    =    0.0 ! Canopy resistance of intercepted water [0..10^6 s/m, R]        

*********************************************************************************************** 

 

*********************************************************************************************** 

* Part 5: rooting depth                                             

 

* List rooting depth [0..1000 cm, R], as a function of development stage [0..2 -,R]: 

 

*        DVS   RD    (maximum 36 records) 

  RDTB =               

        0.00    5.00 

        1.00   90.00 

        2.00  150.00 

* End of table 

*********************************************************************************************** 

 

*********************************************************************************************** 

* Part 6: yield response                                             

 

* List yield response factor [0..5 -,R], as function of development stage [0..2 -,R]: 

 

*        DVS   KY   (maximum 36 records) 

  KYTB =              

        0.00   1.00 

        2.00   1.00 

* End of table 

*********************************************************************************************** 

 

*********************************************************************************************** 

* Part 7: soil water extraction by plant roots 

* 

* Switch for concept root water extraction: 

  swroottyp = 1      ! 1 = Macroscopic concept (Feddes et al., 1978)  

                     ! 2 = Microscopic concept (De Jong van Lier et al., 2008) 

 

* if swroottyp = 1, specify: 

  HLIM1  =     -15.0 ! No water extraction at higher pressure heads, [-100..100 cm, R] 

  HLIM2U =     -30.0 ! h below which optimum water extr. starts for top layer, [-1000..100 cm, R] 

  HLIM2L =     -30.0 ! h below which optimum water extr. starts for sub layer, [-1000..100 cm, R] 

  HLIM3H =    -325.0 ! h below which water uptake red. starts at high Tpot, [-10000..100 cm, R] 

  HLIM3L =    -600.0 ! h below which water uptake red. starts at low Tpot, [-10000..100 cm, R] 

  HLIM4  =   -8000.0 ! No water extraction at lower pressure heads, [-16000..100 cm, R] 

  ADCRH  =       0.5 ! Level of high atmospheric demand, [0..5 cm/d, R]      

  ADCRL  =       0.1 ! Level of low atmospheric demand,  [0..5 cm/d, R]      
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* If SWROOTTYP = 2, specify: 

  WILTPOINT  = -15000.0 ! Minimum pressure head at interface soil-root, [-1.0d6..-1.0d2, cm] 

  ROOTRADIUS =   0.05   ! Root radius, [0.0001..1 cm, R] 

  ROOTCOEFA  =  0.53    ! Defines relative distance at which mean soil water content occurs, [0..1.0, R] 

*********************************************************************************************** 

 

*********************************************************************************************** 

* Part 8: salt stress                                             

 

* linear relation between ECsat and crop reduction 

  ECMAX  =      6.8  ! ECsat level at which salt stress starts, [0..20 dS/m, R]  

  ECSLOP =      16.0 ! Decline of rootwater uptake above ECMAX [0..40 %/dS/m, R]  

 

* non-linear relation between salinity concentration and EC 

  C2ECa  = 1.0    ! Coefficient a to convert salt concentration to electrical conductivity [0.0..1000.0 -, R] 

  C2ECb  = 1.0    ! Coefficient b to convert salt concentration to electrical conductivity [0.0..10.0 -, R] 

 

* Switch for solute conversion factors for entire profile or per soil layer: 

  SWC2ECF = 1  ! 1 = conversion factors for entire profile 

               ! 2 = conversion factors per soil layer 

 

* If SWC2ECF = 1, specify for entire soil profile:   

  C2ECf  = 1.0   ! Factor f to account for 'over'saturation of saturated paste [0.0..10.0 -, R] 

 

* If SWC2ECF = 2, specify for each soil layer:   

*  C2ECf  = 1.0  1.0    ! Factor f to account for 'over'saturation of saturated paste [0.0..10.0 -, R] 

*********************************************************************************************** 

 

*********************************************************************************************** 

* Part 9: interception                                             

 

  SWINTER =  1  ! Switch for rainfall interception method: 

                ! 0 = No interception calculated 

                ! 1 = Agricultural crops (Von Hoyningen-Hune and Braden) 

                ! 2 = Closed forest canopies (Gash) 

 

* In case of interception method for agricultural crops (SWINTER = 1) specify: 

  COFAB  =      0.25 ! Interception coefficient Von Hoyningen-Hune and Braden, [0..1 cm, R] 

 

* In case of interception method for closed forest canopies (SWINTER = 2) specify as function  

* of time of the year T [0..366 d, R], maximum 36 records: 

* PFREE = free throughfall coefficient, [0.d0..1.d0 -, R] 

* PSTEM = stem flow coefficient, [0.d0..1.d0 -, R] 

* SCANOPY = storage capacity of canopy, [0.d0..10.d0 cm, R] 

* AVPREC = average rainfall intensity, [0.d0..100.d0 cm, R] 

* AVEVAP = average evaporation intensity during rainfall from a wet canopy, [0.d0..10.d0 cm, R] 

 

       T      PFREE     PSTEM    SCANOPY     AVPREC     AVEVAP 

     0.0        0.9      0.05        0.4        6.0        1.5 

   365.0        0.9      0.05        0.4        6.0        1.5 

* End of table 

*********************************************************************************************** 

 

*********************************************************************************************** 

* Part 10: Root density distribution and root growth                

 

* List relative root density [0..1 -, R], as function of rel. rooting depth [0..1 -, R]: 

 

*    Rdepth Rdensity  (maximum 11 records) 

  RDCTB =                

       0.00     1.00 
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       0.07     0.94 

       0.40     0.67 

       0.60     0.22 

       0.67     0.13 

       0.87     0.03 

       1.00     0.00 

 

* End of table 

************************************************************************************ 

 

 

*** IRRIGATION SCHEDULING SECTION *** 

 

********************************************************************************** 

* Part 1: General 

 

  SCHEDULE = 1  ! Switch for application irrigation scheduling [Y=1, N=0]  

 

* If SCHEDULE = 0, no more information is required in this input file!  

* If SCHEDULE = 1, continue .... 

 

  STARTIRR = 1 1  ! Specify day and month after which irrigation scheduling is allowed [dd mm] 

  ENDIRR  = 31 12 ! Specify day and month after which irrigation scheduling is NOT allowed [dd mm] 

  CIRRS = 0.800   ! solute concentration of scheduled irrig. water, [0..100 mg/cm3, R] 

  ISUAS = 1       ! Switch for type of irrigation method:  

                  ! 0 = sprinkling irrigation 

                  ! 1 = surface irrigation 

 

* Specify pressure head at field capacity 

* required for timing options  TCS = 2, 3, or 4 and depth option DCS = 1, else dummy  

  phFieldCapacity = -100.0   ! soil hydraulic pressure head [-1000.0 .. 0.0,cm, R]  

 

********************************************************************************** 

 

 

********************************************************************************** 

* Part 2: Irrigation time criteria 

 

*** Choose one of the following 5 timing options: 

  TCS = 6  ! Switch, timing criterion  [1..6, I]] 

!            TCS = 1   :  Daily Stress 

!            TCS = 2   :  Depletion of Readily Available Water 

!            TCS = 3   :  Depletion of Totally Available Water 

!            TCS = 4   :  Depletion Water Amount 

!            TCS = 5   :  Pressure head or moisture content 

!            TCS = 6   :  Fixed weekly irrigation, rootzone to field capacity 

  

 

*** Daily stress criterion (TCS = 1) 

* If TCS = 1, specify mimimum of ratio actual/potential transpiration Trel [0..1, R], 

* as function of development stage DVS_tc1 [0..2, R], maximum 7 records: 

  DVS_tc1  Trel 

      0.0  0.95 

      2.0  0.95 

* End of table 

 

 

*** Depletion of Readily Available Water (TCS = 2)  

* If TCS = 2, specify minimal fraction of readily available water RAW [0..1, R], 

* as function of development stage DVS_tc2 [0..2, R], maximum 7 records: 

  DVS_tc2   RAW 

      0.0  0.95 



Stikstofuitspoeling en verzouting 
 

 18 

 

 

      2.0  0.95 

* End of table 

 

 

*** Depletion of Totally Available Water (TCS = 3) 

* If TCS = 3, specify minimal fraction of totally available water TAW [0..1, R], 

* as function of development stage DVS_tc3 [0..2, R], maximum 7 records: 

  DVS_tc3   TAW 

      0.0  0.50 

      2.0  0.50 

* End of table 

 

 

*** Depletion Water Amount (TCS = 4) 

* If TCS = 4, specify maximum amount of water depleted below field cap. DWA [0..500 mm, R], 

* as function of development stage DVS_tc4 [0..2, R], maximum 7 records: 

  DVS_tc4   DWA 

      0.0  40.0 

      2.0  40.0 

* End of table 

 

 

*** Pressure head or Moisture content (TCS = 5) 

* If TCS = 5, specify: 

  PHORMC = 0   ! Switch, use pressure head (PHORMC=0) or water content (PHORMC=1) 

  DCRIT = -30.0! Depth of the sensor [-100..0 cm, R] 

* Also specify critical pressure head [-1.d6..-100 cm, R] or moisture content  

* [0..1.0 cm3/cm3, R], as function of development stage DVS_tc5 [0..2, R]: 

  DVS_tc5  Value_tc5 

      0.0    -1000.0 

      2.0    -1000.0 

* End of table 

 

 

*** Fixed weekly irrigation, rootzone to field capacity (TCS = 6) 

* If TCS = 6, specify:  

* Threshold for weekly irrigation; only irrigate when deficit is higher than threshold 

  irgthreshold = 1.0       ! threshold value  [0.0..20.0 mm, R] 

 

 

*** Select (optional) fixed time interval: 

  tcsfix = 0  ! Switch, fixed timing criterion  [0 or 1, I]] 

* If tcsfix = 1, specify: 

  irgdayfix = 3    !   length of interval (number of days) [1..365, I] 

 

********************************************************************************** 

 

 

********************************************************************************** 

* Part 3: Irrigation depth criteria 

 

*** Choose one of the following 2 options for irrigation depth: 

* Next line is required for Swap303 - swap3177 

  DCS = 1      ! Switch, depth criterion  [1..2, I]] 

!                DCS = 1 :  Back to Field Capacity 

!                DCS = 2 :  Fixed Irrigation Depth 

 

 

*** Back to Field Capacity (DCS = 1)   

* If DCS = 1, specify amount of under (-) or over (+) irrigation dI [-100..100 mm, R], 

* as function of development stage DVS_dc1 [0..2, R], maximum 7 records: 

  DVS_dc1   dI 



Stikstofuitspoeling en verzouting 
 

 19 

 

 

     0.0  50.0 

     2.0  50.0 

* End of table 

 

 

*** Fixed Irrigation Depth (DCS = 2) 

* If DCS = 2, specify fixed irrigation depth FID [0..400 mm, R], 

* as function of development stage DVS_dc2 [0..2, R], maximum 7 records: 

  DVS_dc2   FID 

      0.0  60.0 

      2.0  60.0 

* End of table 

 

 

*** Select (optional) limitations of irrigation depth: 

  dcslim = 0  ! Switch, limited irrigation depth  [0=No, 1=Yes]   [0..1, I] 

* If dcslim = 1, specify: 

  irgdepmin = 0.0    !   minimum irrigation depth [0.0d0 .. 100.0d0, mm, I] 

  irgdepmax = 0.0    !   maximum irrigation depth [irgdepmin .. 1.0d7, mm, I] 

 

 

* End of .crp file ! 
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Bijlage 6: Ruwe data bepalingen EC van de bodem 

 

    Datum 18-okt-11   26-okt-11   
2-nov-

11   
4-nov-

11   25-nov-11   13-12-2011   

Plot Veld Diepte EC1 EC2 EC1 EC2 EC1 EC2 EC1 EC2 EC1 EC2 EC1 EC2 

1 V1 0-25 cm 2140 2210 1889 1863 1243  1832 1630 2090 1990 789 701 

1 V1 25-50 cm          2720 2270 2620 2850 1702 1612 

1 V2 0-25 cm 225 235 279 286 214 219 308 267 347 331 378 435 

1 V2 25-50 cm          623 601 452 462 445 465 

1 V3 0-25 cm 167 166 111 118 152 155 190 186 133 128 112.9 120.2 

1 V3 25-50 cm          154 165.2 189 179 116.6 134.6 

2 V1 0-25 cm 44 50 53 52 75 75 79 73 230 208 164 154.2 

2 V1 25-50 cm          49 55 71 62 73 68.4 

2 V2 0-25 cm 67 69 83 76 81 89 198 87 178 257 133.5 201 

2 V2 25-50 cm          392 489 490 531 188 189 

2 V3 0-25 cm 1447 1513 1757 1644 1087 993 1751 1558 1710 1610 1191 1172 

2 V3 25-50 cm             1768 1819 1815 1783 1611 1668 

 

 


