
Kaarten van organische stof in kale akkers
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Bas van Wesemael



Kaarten van Bodem organische stof gebaseerd op 
bemonstering in het verleden en lage resolutie (pixels van 
c. 90 m)

• Kritische organische stofgrens (1% C) voor gewas
beschermingsmiddelen

• Kritische grens voor aggregaat stabiliteit (1,5 % C)
• Invloed op compactie
• Indicator voor de CAP hervorming, EU Green Deal

80 % van het 
akkerland

<1,5 % C

Wallonië



Gedetailleeerde kaarten die elke 3-5 jaar ge-update kunnen worden
Sentinel 2 beelden voor ingezaaide akkers: schatten van C concentraties in de bouwvoor

Eerste resultaten in Noord Duitsland….

Zonder veldwaarnemingen van de akkers….Ingezaaide akker in mei of 
september

Weinig variatie in 
bodemkoolstof in de 
bouwvoor



Spectroscopie toegepast voor bodem analyses in het 
laboratorium en in het veld

https://www.agrocares.com

Sentinel 2: multispectrale sensor

Spectroscopie: analyse van teruggekaatste zichtbare en 
infrarode licht



Reflectie van electromagnetische straling in zichtbaar en infrarood golflengtes

Zichtbaar en infrarood spectroscopie



Bodem eigenschappen analyseren mbv spectroscopie
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Veel organische stof

Weinig organische stof

Ijzer oxide

H2O
H2O Organische stof

Kaoliniet

Reflectie curves van verschillende bodems
Bodemeigenschap meten en model maken met curve: calibreren



Vliegtuig of satelliet: de reflectie
van het aardoppervlak wordt
per golflengte opgeslagen voor
iedere pixel.

De reflectie per golflengte wordt weer
samengevoegd to een spectrum



• Monster gezeefd en luchtdroog

Laboratorium

• Gebied (30 x 7km)

• Eenmalige campagne

Hyperspectraal met 
vliegtuig

Hyperspectraal met 
vliegtuig

• Wereld schaal

• Komt elke 5 dagen over

Satelliet multispectraal

Spectroscopie op verschillende schaal
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Signaal afkomstig van een kale en droge bodem?



Kale bodem onderscheiden van gewas of stro
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Sentinel-2 banden

gewas

Gewas rest

Kale bodem

NBR2

NDVI



Sentinel 2 beeld van 5 april

Variatie in signaal van kale bodems

Monsterpunten gekozen die variatie
weergeven



Velden zonder gewas uitgezocht met variatie in Sentinel 2 signaal: 
foto’s en monster genomen door studenten Aeres



Interviews bij stagebedrijven door studenten van het 
Clusius college



Sentinel beeld met calibratie punten in België



Bodem C voorspelling

• Sentinel 2 beeld 5 April 2020

• Alleen kale akkers in België

• Calibratie/validatie: Spectra van S2 pixels waar een bodem
monster is genomen(SOC mbv CN analyzer):  40 monster
punten in de Belgische leemstreek

• Multi variable statistisch model (PLSR)

• Vergelijking met waarnemingen in de Flevopolders en Noord 
Holland



Bodemkoolstof kaart
van kale akkers met 
terreinwaarnemingen



Hogere organische
stof op de grens van 
het veen gebied

Zoom op de organische
stof kaart (van den Berg 
et al., 2017)

Regionale trends in bodem organische stof



Kwaliteit van de voorspellingen op de veld/bedrijfsschaal





Als de condities niet geschikt zijn: maskeren
(bovenste cirkel) en niet voorspellen
(onderste cirkel)



Wat hebben we geleerd?

• Regionale patronen in bodem organische stof voorspeld via Sentinel-2
• Veldwaarnemingen zeer waardevol om te verifiëren of het oppervlak niet 

verstoord is (stro, gewas, bodemkorst…) 
• Locatie van de foto’s was niet precies genoeg om het model te calibreren

(Garmin GPS?)
• Slechts 15 van de 60 waarnemingen op kale bodem
• Volgende keer meer punten voorstellen
• Vanwege de Corona was het niet mogelijk om het veld protocol op het 

terrein uit te leggen
• Werken aan algorithmes die niet geschikte condities maskeren
• Feedback van de landbouwers op de kaarten


