
1 Doelstelling 
 
De voorbije jaren is men binnen de landbouwsector sterk op zoek naar verbeterende 
technieken om hogere opbrengsten te behalen van eenzelfde perceel. Een van de 
beperkingen binnen de sector is het betreden van de akkers met zware machines. Om de 
impact hiervan te beperken zijn de machineconstructeurs het gaan zoeken bij bredere banden 
en bandendrukwisselsystemen. Tevens wordt het gewicht van de machines ook in de gaten 
gehouden, al valt dat niet mee om dit te verenigen met de wensen van de klant. Heden ten 
dage zien we dat zelfrijdende oogstmachines steeds meer aan populariteit winnen. Deze 
machines worden dan rijkelijk voorzien van brede banden of rupsbanden. Ter zelfder tijd zien 
we ook een grotere opdeling tussen veldmachines en transportmachines. 
 
Bij het aanwenden van dierlijke mest zien we dat er de laatste tijd steeds vaker gekozen wordt 
voor zelfrijdende machines. Nadeel hieraan is dat deze machines niet geschikt zijn voor 
transport over de weg. Om dit euvel te verhelpen wordt de dierlijke mest veelal aangevoerd 
met vrachtwagens.  
Om dit efficiënt te laten gebeuren, moet men veel mensen ter beschikking hebben. De 
hedendaagse zelfrijders hebben een enorme capaciteit en hebben bijgevolg een grote aanvoer 
nodig. Dit resulteert onverbiddelijk in een grote transportvloot met bijhorende kosten… 
 
Wanneer men echter de mogelijkheid heeft, probeert men om het aanvoeren en het spreiden 
met eenzelfde machine te doen. Veelal komen deze machines dan niet reglementair op de 
weg als men de as-lasten van nader bekijkt. Het spreekt voor zich dat men een compromis 
moet maken tussen enerzijds de wensen en noden van een kwalitatieve spreiding/ 
bodemvriendelijkheid en anderzijds de efficiëntie van de hedendaagse 
transportmogelijkheden.  
 
Aangezien de spreiding van de mest bepaald wordt door het type bemester, zal ik mij meer 
toeleggen op de bodemvriendelijkheid.  
 
Dit zal ik onderzoeken door het mogelijke verschil op vlak van bodemverdichting en insporing 
tussen het klassieke systeem (transport en veldwerk in één machine) en het gebruik van de 
zelfrijdende veldmachines van nader bij te bekijken.  
 
Onderzoeksvragen: 
 

1) Zijn er verschillen op vlak van bodemverdichting bij de verschillende soorten systemen 
om dierlijke mest toe te dienen? 

2) Heeft de bandenspanning invloed op de bodemverdichting die de machines teweeg 
brengen? 

3) Is er een verschil op vlak van bodemverdichting tussen de verschillende wielsporen van 
eenzelfde machine? 

 
 
 
 

  



2 Inleiding/literatuurstudie 
 
Het steeds groter en zwaarder worden van landbouwmachines als antwoord op de marktvraag 
naar hoge capaciteit gaat hand in hand met het verhoogde risico op bodemverdichting. Op 
sommige momenten tijdens het jaar wordt het veld bereden onder te vochtige omstandigheden 
en dat zorgt ervoor dat bodemverdichting een actueel probleem wordt. Bodemverdichting leidt 
echter tot minder goede drainage, droogtestress en een beperkte beworteling. Al deze feiten 
zorgen voor een reductie van de gewasontwikkeling en bijhorende oogstverliezen. 
 
De bodem zoals wij hem kennen is een variabel mengsel van vaste bestanddelen die 
bestaan uit mineralen, verweerde gesteenten en organische bestanddelen, water en lucht. 
Een bodem is dus een mengsel van vaste stoffen, vloeibare substanties en gas. 
 
Om een bodem te beschrijven kan men afgaan op de fysische eigenschappen. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn: draagkracht, drainage, vochthoudend vermogen, 
doordringbaarheid van wortels… De belangrijkste fysische factoren zijn echter bodemtextuur 
en bodemstructuur. 
 
Bodemtextuur 
 
De bodemtextuur heeft te maken met de afmetingen van de deeltjes waarbij de relatieve 
verhouding van de deeltjes van belang is. De bodemtextuur is echter een belangrijk 
gegeven. Het beïnvloed de bewerkbaarheid, poriënvolume en bodemopwarming. 
 
Bodemstructuur geeft de schikking weer van bodemdeeltjes in groepen of aggregaten. De 
mate van de schikking geeft de bodem een bepaalde stabiliteit. Organische stof is hierbij een 
zeer belangrijk bindmiddel. Tevens zijn andere factoren zoals de lading van de deeltjes, het 
vochtgehalte en de pH mede bepalend voor de mate van onderlinge binding.  De manier 
waarop de grondkorrels gerangschikt zijn – afzonderlijk of aan elkaar klevend tot aggregaten 
– bepaalt het aantal en de vorm van de holtes (poriën) van de bodem. Deze holtes 
beïnvloeden rechtstreeks de verhouding tussen bodemfractie, water en lucht.1 

 
Figuur 1: voorstelling opbouw bodem2 

 

 
1 (Anseeuw, 2017) 
2 (Ilvo, 2020) 



Een losse natuurlijke onbereden en onbetreden bodem heeft een luchtigere structuur dan 
een bereden bodem. Bij een bereden bodem zijn de bodemfractiedeeltjes samengedrukt en 
verdwijnen een deel van de poriën. 
 
Bodemverdichting 
 
Bodemverdichting of bodemcompactie is een fysische volume- en structuurverandering van 
de bodem. Bodemverdichting is het samendrukken, comprimeren van bodempartikels door 
externe krachten. Hierdoor zal de volumedichtheid en de penetratieweerstand toenemen. 
Echter zal het poriënvolume afnemen. Het aandeel macroporiën vermindert sterk terwijl het 
aandeel micro- en mesoporiën in kleine mate verhoogt.  
 
Wanneer bij betreding van de bodem het aandeel macroporiën en dus ook het 
totaalporiënvolume afneemt, zal het luchtvolume, luchtcirculatie en de waterinfiltratiesnelheid 
ook afnemen.  
 
Er dient wel een onderscheid gemaakt te worden tussen oppervlakkige verdichting (0 tot 40 
cm diepte) en verdichting in de diepere ondergrond (vanaf 40 cm diepte). Enkel de 
verdichting in de bouwvoor kan eenvoudig weggenomen worden door een grondbewerking. 
De diepere verdichting zal door natuurlijke processen zoals droogtescheuren en 
plantenwortels moeten opgeheven worden.  
 
We spreken van bodemverdichting vanaf het moment dat we een bepaald deel van de 
bodem betreden of berijden en daarbij de toplaag van de bodem insporing of vervorming laat 
zien. Bodemverdichting komt dus voor wanneer de bodemdruk van de machine groter is dan 
de draagkracht van de bodem. Dit gebeuren komt nog meer naar voor wanneer de toplaag 
een grote vochtigheid bezit. Op dat moment is de draagkracht van een bodem beperkter dan 
wanneer de vochtigheid lager is. Wanneer je de opbouw van een bodem bekijkt, vaste 
aggregaten, vloeibare substanties en een aandeel lucht, zou je verwachten dat een 
vochtigere bodem minder gevoelig is aan bodemcompactie omdat water niet samendrukbaar 
is. Deze stelling is echter foutief,  dit omdat het water er voor zorgt dat de vaste aggregaten 
zich gedragen als een plastisch medium. Dit kennen wij als modder. Deze modder wordt 
vanonder de wielen gedrukt en zo krijgen we verdichting in diepere lagen. 
3 
Bodemverdichting is nefast voor de beworteling van planten en bijgevolg ook voor de 
plantengroei. Dit komt omdat bij een verdichte bodem de doordringbaarheid voor 
plantenwortels kleiner wordt en planten meer moeite moeten doen om een uitgebreid 
wortelstel uit te bouwen. Oppervlakkig wortelende gewassen (zoals grassen) zullen hier in 
beperkte mate hinder van ondervinden omdat de bodemdeeltjes dan naar boven kunnen 
gedrukt worden. In de diepere lagen is er echter naar geen enkele kant ruimte om de 
bodemdeeltjes te verplaatsen. Bijkomend probleem is dan is het beperkte percentage poriën 
waardoor de lucht en bijgevolg de zuurstof onvoldoende ter beschikking komt. Een hogere 
bodemvochtigheid zorgt echter ook voor minder lucht en zuurstof in de bodem. 
 
De optimale bodem is zodanig opgebouwd dat deze voldoende los en luchtig is zodat 
planten een sterk ontwikkeld wortelstel kunnen uitbouwen maar terzelfdertijd voldoende 
draagkracht biedt bij betredening. 
 
 
Banden 
 
Het type band die men gebruikt is ook van groot belang. Binnen het gamma van alle banden 
zijn er zeer veel verschillen. Men maakt onderscheid in onder meer autobanden, 

 
3 (L.H.J. Van Holm) 



vrachtwagenbanden en landbouwbanden. Deze soorten banden hebben elk hun eigen 
kenmerken en sterktes. Zo moet een band van een wagen een goed comfort en goede 
wegligging bieden. Een vrachtwagenband moet een hoog gewicht en een lage rolweerstand 
kunnen combineren. Een landbouwband is echter heden ten dage een combinatie van de 
vele eisen die de markt stelt. Een landbouwband moet een hoog gewicht kunnen dragen, 
een lage bodemdruk hebben en bovendien nog slijtvast zijn ook. Deze eisen in combinatie 
met de beperkte oplages van landbouwbanden zorgen onverbiddelijk voor het hoge 
prijskaartje…  
 
Wanneer men een perceel overrijdt wordt de bodem dusdanig samengedrukt tot dat deze het 
gewicht van de overrijdende machine kan dragen. Op dat moment ontstaat er een evenwicht 
tussen de bodemdruk die de machine teweeg brengt en de draagkracht van de bodem.  
 
Een band op hoge bandenspanning heeft een lagere rolweerstand en minder slijtage op de 
weg maar het zorgt voor meer brandstofverbruik in het veld.  Dit komt omdat een band op 
lagere bandenspanning een groter loopvlak heeft en bijgevolg minder inspoort. Elke 
centimeter dat de bodem verder samengedrukt wordt, resulteert in tien procent meer 
brandstofverbruik4. Bijkomend voordeel aan de lage bandenspanning is de verhoogde 
trekkracht en de verminderde wielslip. Met deze redenen in het achterhoofd is het van groot 
belang op de optimale bandenspanning voor elk werk te handhaven. 
 
Voorkomen van bodemverdichting 
 
Om bodemverdichting te voorkomen kan men aan meerdere elementen aandacht besteden. 
Globaal kan men stellen dat het gewicht per contactoppervlakte – eenheid moet verminderd 
worden. Dit kan men doen door: 
 

- Aanpassen van de wiellast: gebruik maken van “tandem-assen” of dubbele wielen. 
Dubbele wielen zijn effectiever om bodemverdichting tegen te gaan daar deze ervoor 
zorgen dat de bodem minder aantal keer bereden wordt dan bij gebruik van tandem-
assen. Echter zien we in de praktijk dat met meerdere wielen vaak het gewicht mee 
omhoog gaat. 
 

- Kiezen voor groot volume banden. Een groot volume band is een band die een grote 
hoeveelheid lucht waarborgt. Deze wielen hebben veelal een grote diameter. Grotere 
wielen kunnen met gelijk blijvende bandenspanning meer gewicht aan. Anderzijds 
kan je dus stellen dat een grotere band, met lagere spanning hetzelfde gewicht aan 
kan. Dat maakt de brede banden net zo interessant. Bijkomend voordeel van brede 
banden is dat deze meer oppervlakkig verdichten en niet zo diep verdichten dan 
smalle wielen.5 

 
4 (Anonymus, 2008) 
5 (Boerenbond,2020) 



 
Figuur 2: Draagvermogen van een band vergroot door bandenspanning op te voeren (links) of bandvolume te 
vergroten (rechts) 

 

Figuur 3: Voorstelling diepte verdichting in functie van de breedte van de band 
 

- Aanpassen van bandenspanning volgens belasting en snelheid. In de praktijk zien we 
dat men hieraan steeds meer aandacht besteed. De keuze van het type band is 
bepalend met welke spanning men kan rijden. De zogeheten grootvolume banden 
voldoen hier goed aan de vraag. Het aflaten van de bandenspanning en 
daaropvolgend het weer oppompen van de banden vergt echter heel wat tijd. In de 
praktijk zal men dit alleen doen wanneer de machine is uitgerust met een 
bandendrukwisselsysteem.  



 
Figuur 4: bandendrukwisselsysteem op trekker 

 
 

- Gebruik van rupsen. In theorie zouden rupsen het ideale middel zijn om de 
gewichtsoverdracht van de machine naar de bodem zo gelijkmatig mogelijk te 
verdelen en terzelfder tijd zeer beperkt te houden. Rupsen hebben eenmaal een zeer 
groot contactoppervlak ten opzichte van traditionele banden. Het gevaar van rupsen 
schuilt echter in de loopwielen op de rupsband. Daar ondervinden de rupsen een 
zeer hoge puntbelasting met enorme pieken in de bodemdruk als gevolg. Een 
traditionele landbouwband geeft echter een veel homogenere afdruk. Bijkomend 
nadeel bij het gebruik van rupsbanden zijn de kostprijs en slijtage bij weggebruik. 

 

 
Figuur 5: voorstelling piekbelasting bodemdruk rupsen  

 



Naast de bodemstructuur, het type banden en bandenspanning is de as-last tevens sterk 
bepalend voor de bodemdruk die een machine teweeg brengt. Hier wringt echter vaak het 
schoentje. Landbouwmachines worden veelal gebouwd volgens de vraag van de markt. De 
constructeurs zijn beperkt in hun mogelijkheden daar de maximaal toegelaten massa die tien 
ton per as bedraagt voor niet aangedreven assen en twaalf ton voor aangedreven assen op 
de weg.  
 
Om de schade aan de bodem te voorkomen zou dit echter maar drie à vier ton mogen zijn.  
Als men het huidige segment van de mestdistributie bekijkt, en men vergelijkt dit met 
vroeger, ziet men vele verschillen. Vroeger reed men steeds met trekker en getrokken 
drijfmesttank op en af naar het veld en men spreidde dit ter plekke open. Dit principe bestaat 
nog steeds maar men gebruikt nu grotere trekkers en mengmesttanks.  
Doorheen de geschiedenis is men steeds meer gaan inzetten op de combinatie van transport 
langs de weg en één machine in het veld om de mest toe te dienen. Aangezien de markt  
steeds grotere machines vroeg, met een hogere capaciteit, werd hierop sterk ingezet. Om 
deze machines op een aanvaardbare manier over het perceel te laten rijden, monteert men 
brede en grote wielen.  
 



3 Materiaal en methode 
 

1) Proefperceel: 
 

Dit is een afgebakend stuk grond willekeurig gekozen op 
een landbouwperceel. Het perceel waar ik mijn meting heb 
uitgevoerd is gelegen in Sint-Laureins, België. Het perceel 
is een weide die deels gemaaid en deels begraasd wordt. 
De bodem is van het type Zbg, droge zandgrond met 
duidelijke humus en/of ijzerhorizont.  
Aangezien ik in mijn proef verschillen tussen verschillende 
machines wil meten, is het van groot belang dat het 
proefperceel een uniform perceel is op vlak van 
bodemverdichting. Om dit te bekomen heb ik het volledige 
proefperceel met een trekker en diepwoeler volledig los 
gewoeld.  
 
 
 
 
 

 
Figuur 7: Panoramafoto proefperceel na proef 

 
 

2) Trekker en diepwoeler: 
 

Deze trekker en diepwoeler zijn nodig om het gehele 
proefperceel uniform te maken. Ik heb het 
proefperceel twaalf keer overreden met een 
werkdiepte van 70 cm diep. Eerst heb ik tweemaal in 
de lengterichting het hele perceel bewerkt, 
vervolgens tweemaal in de breedterichting en twee 
maal diagonaal. Deze drie bewerkingen heb ik 
tweemaal herhaald. 
 
 

3) Penetrologger: 
 
Om de verdichting van de bodem te kunnen meten en registreren heb ik gebruik gemaakt 
van een penetrologger van Eijkelkamp die via hogeschool Vives ter beschikking werd 

Figuur 8: Trekker met diepwoeler 

Figuur 6: profielput proefperceel 



gesteld. Deze penetrologger registreert de kracht die men uitoefent op het meettoestel 
wanneer men de meter in de grond drukt. 
 
De penetrologger is voorzien van meerdere conussen waardoor je op elk type bodem een 
degelijke meting kunt uitvoeren.  
 

 
Figuur 9: Penetrologger en accessoires 

 

1) Penetrologger  
2) Meetstok (bestaande uit twee delen)  
3) Conus(sen)  
4) Grondplaatje 
5) Kabel voor het uitlezen in de computer 
6) Twee installatie cd’s (kabel en programma penetrologger) 
7) Controle plaatje voor diameter en slijtage 
8) Oplader 

 

 



In de doos zijn er vier conussen 
meegeleverd genummerd van 1 tem 4.  

Maak de penetrologger klaar en steek 
éénmaal in de grond zonder effectief te 
meten om te zien hoe makkelijk je in de 
grond kan steken, gebruik hiervoor conus 
1. Wanneer het te makkelijk gaat dus bij 
amper weerstand, kies je voor conus 2. Bij 
een verdichte bodem kies je conus 1. 

· conus 1: duidelijke grenzen afbakenen 
kleinere oppervlakte = meer druk 

· conus 2: gedetailleerde grafiek 

· conus 3 en 4: detail bij goed doorlatende bodem (om infiltratie te kunnen berekenen) 

Op de conus zelf staan nummers 1 tot 4, deze nummers geven gewoon aan over welke 
conus het gaat. De bovenste witte rij cijfers geeft het contactoppervlak tussen de conus en 
de grond aan. De onderste witte rij cijfers geeft een richtwaarde van welke conus best te 
gebruiken is  bij welke verdichting. 1 voor zeer zwaar verdichte bodems, 4 voor zeer losse 
bodems. 

Hoe meten: 

1. Plaats de penetrologger loodrecht ten opzichte van de grond.  

2. Zorg er voor dat de bodem zichtbaar is, de penetrologger kan enkel 
meten wanneer er een kale bodem of lage vegetatie (gras) aanwezig is. 
Gebruik hiervoor het meegeleverde plaatje. En zorg dat dit ook recht ligt. 

3. Druk op “start” en duw met armmacht naar beneden. 

4. Druk op “stop” als je niet verder kan duwen en laat hem in de grond 
zitten zodat de gps de coördinaten kan opslaan. 

5. Om een volgende punt te meten schuif je ongeveer een schoenlengte 
op in een willekeurige richting en doe je de bovengenoemde stappen 
opnieuw tot jouw plot gedaan is. 

 
Meetmethode:  
 
Vooraf nulmeting uitvoeren: 
Deze nulmeting zal ons vertellen of het proefperceel al dan niet uniform is op vlak van 
bodemverdichting. Ik heb de penetrologger vooraf ingesteld. Ik heb gekozen voor het ‘ tien 
steken per plot’ menu. Eenmaal steken in de grond noemt men een sample. Dit houdt in dat 
je tienmaal de grond prikt per meetplaats. Ik heb tien plots van tien samples ingesteld. Dit 
zijn dus in totaal honderd metingen. Uitgebreidere info is te vinden op 
(https://www.eijkelkamp.com/files/media/Gebruiksaanwijzingen/NL/m1-0615sanpenetrologger.pdf) 
 

4) Pc of laptop 

Figuur 10: 4 bijgeleverde conussen 

Figuur 11: 
meethouding 
penetrologger 

https://www.eijkelkamp.com/files/media/Gebruiksaanwijzingen/NL/m1-0615sanpenetrologger.pdf


 
Deze is noodzakelijk om de meetgegevens te kunnen uitlezen en verwerken. 
 

5) Penetroviewer 6.08 
 
Dit is een softwareprogramma die men kan gebruiken om de penetrologger uit te lezen. Met 
behulp van deze software kunnen de meetgegevens in een tekstbestand weergegeven 
worden waarna deze in een Excel – file geplaatst kunnen worden. 
 

6) Excel - file 
 
Om de gegevens vlot te kunnen verwerken heb ik gebruik gemaakt van een Excel - file die 
door hogeschool Vives ter beschikking werd gesteld. Met deze file kan ik de meetgegevens 
verwerken per plot. Op deze manier kan ik het gemiddelde van de metingen per cm diepte 
berekenen en in een grafiek weergeven. 
 

7) SPSS Statistic Viewer 
 
Om te kunnen nagaan of de verschillen die gemeten worden significante verschillen kunnen 
genoemd worden, maak ik gebruik van het programma SPSS. Ik neem telkens voor iedere 
tien cm diepte 100 metingen per machine. Voor de Hydro Trike en Hydro Trike XL neem ik 
ook 100 metingen, evenredig verdeeld per wielspoor. Voor de Hydro Trike XL wordt dit dus 
vijf keer twintig metingen. Dit heb ik per tien cm telkens herhaald, in totaal dus acht maal 
uitgevoerd. 
De metingen worden ingevoerd in tabblad “data view”. Daar heb ik in de eerste kolom 
onderscheid gemaakt tussen de drie verschillende machines zoals deze op het veld ingezet 
worden (trekker, HT XL LBS, HT LBS). Deze kregen respectievelijk het cijfer 1 tot 3. 
Vervolgens heb ik in de eerste kolom drie keer het bijhorende cijfer geplaatst en daarnaast 
telkens de 100 metingen. Dit ziet er als volgt uit:  
 

 
 
 

8) Metserskoord, twee staven en rolmeter 
 



Om de insporing te meten ten opzichte van het maaiveld heb ik gebruik gemaakt van een 
metserskoord en een meter. Ik heb de metserskoord dwars over de rijsporen gespannen en 
dan telkens in het midden van het wielspoor en op 1/5 van de totale wielbreedte vanaf de 
zijkant gemeten. Dit  komt dus neer op drie metingen per wiel per meetplaats. 
 

9) Proefmachines 
 
Alle proefmachines werden zonder bemester gebruikt. Dit heb ik gedaan omdat er in de 
praktijk een zeer groot en divers aanbod is aan bemesters en deze allemaal een andere 
massa hebben. De  kans bestaat dat  de verschillende massa’s van deze bemesters de 
metingen te veel zouden beïnvloeden. 
 

9.1) Trekker met getrokken mengmesttank 
 

De eerste proefmachine omvat een klassieke, veel gebruikte combinatie. Het gaat om een 
John Deere 6190r met Dezwaef tandem 18 000 l mengmesttank.  De trekker is vooraan 
voorzien van Mitas SFT banden van het type: 600/70 R28, achteraan voorzien van Mitas 
SFT banden van het type: 710/70 R42. De mengmesttank is voorzien van vier banden van 
het merk Alliance van het type 800/60 R32, Steel Belted. 

 
De bandenspanning van de combinatie werd bij de trekker vooraan en achteraan op 2.0 bar 
geplaatst, de bandenspanning van de mengmesttank werd op 1.8 bar geplaatst. Tabellen 
omtrent de bandenspanning per band in functie van de snelheid en belading zijn achteraan 
te vinden bij het onderdeeltje “bijlagen”. 

 
Figuur 12: Trekker met mengmesttank 

9.2) Vervaet Hydro Trike XL  
 

De tweede proefmachine omvat een populaire zelfrijder voor de mestdistributie. Deze Hydro 
Trike XL (bouwjaar 2016) is uitgerust met drie grote aangedreven wielen en twee kleinere 
niet aangedreven wielen. De tank van de machine heeft een inhoud  van 20 000 l. De drie 
grote wielen zijn van het merk Michelin, van het type MegaXbib 1050/50 R25 vooraan en 
1050/50 R32 achteraan. De kleine wielen zijn eveneens van het merk Michelin maar van het 
type MegaXbib 750/50 R26. 

 
De bandenspanning van de machine werd als hoog ingesteld op 3.0 bar vooraan, 4.0 bar 
achteraan en als laag op 1.9 bar vooraan en 2.1 bar achteraan. Dit zijn de standaard 
instellingen vanuit de fabriek. Deze waardes worden uit de tabellen van de bandenfabrikant 
gehaald naargelang de belasting van de band. 
 



 
Figuur 13: Vervaet Hydro Trike XL 

 
9.3) Vervaet Hydro Trike  
 

De derde proefmachine omvat  nog een populaire zelfrijder (bouwjaar 2008) voor de 
mestdistributie. Deze Hydro Trike is uitgerust met drie grote aangedreven wielen. De tank 
van de machine heeft een inhoud van 14 000 l. De drie grote wielen zijn van het merk 
Michelin, van het type MegaXbib 1050/50 R25 vooraan en 1050/50 R32 achteraan. 

 
De bandenspanning van de machine werd als hoog ingesteld op 3.2 bar en als laag op 2.1 
bar. Dit zijn standaard instellingen vanuit de fabriek. Deze waardes worden uit de tabellen 
van de bandenfabrikant gehaald naargelang de belasting van de band. 
 

 
Figuur 14: Vervaet Hydro Trike 

 

10) Methode 
 



Ik laat de drie machines in beladen toestand over het perceel rijden. Vooraf wordt eerst de 
as-last bepaald. Dit doen we omdat we op deze manier de minimaal toegelaten 
bandenspanning kunnen handhaven. De as-last zal bepaald worden met behulp van een 
weegbrug. De bandenspanning bij de trekker is een compromis tussen veldwerk en 
transportwerk. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik in de praktijk zie dat er slechts weinig 
combinaties uitgerust zijn met een bandendrukwisselsysteem. Op deze manier benaderd 
mijn proefopstelling zo goed mogelijk de praktijk. Aangezien de vochtigheid van de bodem 
meespeelt in de draagkracht ervan, heb ik alle proeven en metingen op eenzelfde dag 
uitgevoerd. 

 
Het proefperceel werd vooraf aangelegd, de grootte van het perceel heb ik als volgt bepaald: 

 
Ik heb de verschillende machines en de verschillende mogelijkheden opgelijst: 
 
Trekker met mengmesttank 
Hydro Trike XL midden – as ingeschoven, hoge bandenspanning 
Hydro Trike XL midden – as uitgeschoven, hoge bandenspanning 
Hydro Trike XL midden – as ingeschoven, lage bandenspanning 
Hydro Trike XL midden – as uitgeschoven, lage bandenspanning 
Hydro Trike op hoge bandenspanning 
Hydro Trike op lage bandenspanning 
 
Dan heb ik de breedte per machine bepaald die bereden wordt: 
 
Trekker met mengmesttank: 3 meter  
Hydro Trike XL midden - as ingeschoven: 3.2 meter 
Hydro Trike XL midden - as uitgeschoven: 4.5 meter 
Hydro Trike: 3.2 meter 
 
Dan heb ik nog rekening gehouden met telkens één meter ruimte tussen twee rijsporen om 
de metingen van de naastliggende machine niet te beïnvloeden en twee keer drie meter aan 
de randen van het perceel omdat ik in deze zone de diepwoeler ingezet en uit geheven heb. 
 
Uiteindelijk krijgen we volgende som 3 + 3 + 1 +3.2 + 1 + 4.5 + 1 + 3.2 + 1 + 4.5 + 1 + 3.2 + 1 
+ 3.2 + 3 = 36.8 => 37 meter breed. 
 
De lengte heb ik op 25 meter gekozen zodat ik voldoende metingen kan doen. 
 

 
Eenmaal de machines over het perceel gereden hebben, heb ik de metingen als volgt 
uitgevoerd. 
Voor elk PLOT heb ik tien samples genomen. Ik heb per PLOT vijf samples op de plaats van 
de nokken genomen en vijf tussen de nokken van het loopvlak.  
 

1.1) Trekker met drijfmesttank 

Hierbij zal ik tien PLOT-plaatsen meten, vijf per wielspoor, telkens over de volledige 

breedte van het spoor.  



Totaal 100 metingen. 

 

1.2) Vervaet Hydro Trike (hoge druk, as in) 

Hierbij zal ik vijftien PLOT-plaatsen meten, 
vijf per wielspoor, telkens over de volledige 
breedte van het spoor. 
Totaal 150 metingen. 
 

1.3) Vervaet Hydro Trike XL (hoge druk , as 

in) 

Hierbij zal ik 25 PLOT-plaatsen meten, vijf 

per wielspoor, telkens over de volledige 

breedte van het spoor. 

Totaal 250 metingen. 
 

1.4) Vervaet Hydro Trike XL (lage druk , as 

in) 

Hierbij zal ik vijftien PLOT-plaatsen meten, 

vijf per wielspoor, telkens over de volledige 

breedte van het spoor. 

Totaal 150 metingen. 

 

1.5) Vervaet Hydro Trike XL (lage druk , as 

uit) 

Hierbij zal ik 25 PLOT-plaatsen meten, vijf 

per wielspoor, telkens over de volledige 

breedte van het spoor. 

Totaal 250 metingen. 

 
1.6) Vervaet Hydro Trike (lage druk)  

Hierbij zal ik 15 PLOT-plaatsen meten, vijf 

per wielspoor, telkens over de volledige 

breedte van het spoor. 

Totaal 150 metingen. 

 
1.7) Vervaet Hydro Trike (hoge druk)  

Hierbij zal ik vijftien PLOT-plaatsen meten, 

vijf per wielspoor, telkens over de volledige 

breedte van het spoor. 

Totaal 150 metingen. 

Schematische voorstelling proefperceel 
 
Op het proefperceel zullen de zeven behandelingen naast elkaar uitgevoerd worden. Dit om 
de eventuele textuurverschillen in de bodem zo veel mogelijk uit te schakelen. Verder 
worden de 5 plots/ 50metingen per wielspoor steeds volledig random genomen om een 
uniform beeld te krijgen. Weliswaar zal ik telkens afwisselend in het klauwprofiel meten en 
naast het klauwprofiel (in het loopvlak). 



 

 
Figuur 15: Schematische voorstelling proefperceel 

 
Verklaring tekening: 
 
De tekening is opgedeeld in drie stroken, de drie behandelingen. Dit is slechts een 
indicatieve voorstelling. De wezenlijke proef omvat zeven behandelingen. Per tekening zijn 
de wielsporen, voorgesteld als gekleurde stroken, aangeduid en ingekleurd. De stroken met 
eenzelfde kleur behoren tot eenzelfde as.  
Van links naar rechts: 
- Bruin: sporen trekker met drijfmesttank (4 assen) 
- Blauw: sporen achterwielen Hydro Trike 
- Groen: spoor voorwiel Hydro Trike 
- Gebroken wit: sporen wielen uitschuifbare as Hydro Trike 
- Rood: sporen achterwielen Hydro Trike XL 
- Zwart: spoor voorwiel Hydro Trike XL 
 
De vijf oranje lijnen zijn de plaatsen waar ik de meting van het niveauverschil zal uitvoeren. 
De metingen met de penetrologger worden zoals voordien gezegd ad random genomen. 

 
In deze proef kunnen we dus spreken van zeven verschillende behandelingen. Deze 
verschillende behandelingen heb ik vooraf ingesteld in de penetrologger zoals ze hier 
beschreven staan. 



 
Als alle metingen met de penetrologger gedaan waren, heb ik insporing gemeten. Dit heb ik 
gedaan met behulp van een metserskoord die ik ter hoogte van het maaiveld over de sporen 
gespannen heb. Dan heb ik telkens in het midden van elk spoor gemeten en telkens op 1/5 
van de spoorbreedte gemeten vanaf de buitenkant van het wielspoor. Deze metingen heb ik 
vijf keer herhaald per machine. 
 
 
 
Schematische voorstelling metingen in het wielspoor 
 
Op de onderstaande voorstelling is te zien hoe ik de meting heb uitgevoerd bij de trekker met 
drijfmesttank. Bij de Hydro Trike en Hydro Trike XL heb ik dit analoog uitgevoerd. De gele 
stippen stellen de PLOT-plaatsen voor, de rode stippen de samples, meetpunten.  
 
 

 
Figuur 16: voorstelling meetpunten 

 
 
 
 



4 Resultaten 
 
In wat volgt zal ik de resultaten van mijn metingen weergeven. Belangrijk om in gedachten te 
houden is dat elke machine in maximaal beladen toestand over het proefperceel gereden 
heeft. De opzet van mijn proef was om een vergelijkende proef te doen tussen verschillende 
machines. De resultaten zullen afzonderlijk per machine weergegeven worden. In het 
volgende deel zal de onderlinge vergelijking verder toegelicht worden. 
 
De meetresultaten komen voort uit een meetmethode waarbij de bodem gepenetreerd wordt. 
De penetrologger registreert de kracht die wordt uitgeoefend op de meetnaald. Deze kracht 
wordt omgezet in een bepaalde druk, de tegendruk die de bodem biedt. Deze druk wordt 
uitgedrukt in kPa. Zo zal deze druk ook verder besproken worden.  
De insporing die gemeten is wordt uitgedrukt in aantal cm verschil tegenover het maaiveld. 
 
 
Algemene vaststelling  
 
We zien dat iedere combinatie de bodem verdicht tot op 80 cm diepte. Dit was echter niet te 
verwachten. De oorzaak hiervan ligt in de aanleg van het proefperceel. Aangezien de opzet 
van de proef een vergelijking was en daarvoor een zo uniform mogelijk perceel nodig is, heb 
ik de gehele bodem, en bijhorend bodemskelet volledig los gebroken tot op een diepte van 
75 cm. Doordat het gehele bodemskelet  kapot gemaakt is, blijft er van de hele 
bodemstructuur niks over en is dit maar een hoop los gestapelde grondkorrels. Om een 
representatief beeld te bekomen, zal ik verder enkel de zone van 0 tot 40 cm diepte 
bespreken. Deze keuze heb ik gemaakt omdat de bovenste 40 cm van een bodem 
ruimschoots de bouwvoor omvat. Als we de zone onder de bouwvoor ook bespreken, geeft 
dit weinig betrouwbare informatie omdat het gehele bodemskelet los, kapot werd gemaakt 
door het loswoelen van de bodem. 
 
Nulmeting 
 
Bij de nulmeting die ik uitgevoerd heb biedt de bodem in de bovenste 40 cm een gemiddelde 
tegendruk van 90.57 kPa. Naarmate de bodem dieper gepenetreerd wordt, neemt deze druk 
verder toe. Deze tegendruk die de bodem biedt was volledig te verwachten aangezien de 
bodemaggregaten altijd enige tegendruk zullen bieden. Deze tegendruk bepaald de 
draagkracht van de bodem. 
 
Trekker met mengmesttank 
 
De trekker met mengmesttank overrijdt elke plaats in het wielspoor viermaal. In de metingen 
zien we dat er geen noemenswaardig verschil is tussen linker- en rechterspoor. 
Deze combinatie zorgt voor een gemiddelde bodemdruk van 234.60 kPa in de bovenste 40 
cm. 
De gemiddelde insporing bedraagt 14.2 cm voor de linker wielen en 14.4 cm voor de 
rechterwielen tegenover het maaiveld. 
 
 
Hydro Trike XL  
 
Zowel bij de Hydro Trike XL als bij de gewone Hydro Trike wordt elke plaats op het 
proefperceel maar éénmaal overreden.  Wanneer we de resultaten van de proef erbij halen 
zien we dat bij deze machine een aantal vaststellingen kunnen gedaan worden. De Hydro 
Trike XL reed op vier verschillende manieren over het veld: 
 



1) Hoge bandenspanning, middenas ingeschoven 
 

Dit is de normale stelling wanneer men langs de weg rijdt. De luchtdruk in de banden 
bedraagt dan 3 bar vooraan, 4 bar op de achterwielen. 
Deze stelling zorgt voor een gemiddelde bodemdruk  van 222.45 kPa in de bovenste 40 cm 
In het spoor van het voorwiel meet ik een gemiddelde bodemdruk van 221.97 kPa, het spoor 
van de midden- en achterwielen zorgen voor een gemiddelde bodemdruk van 224.71 kPa. 
 
De gemiddelde insporing bedraagt: 
Spoor voorwiel:10.7 cm 
Spoor midden-wielen en achterwielen: 12.7 cm 
 

 
Figuur 17: voorstelling bodemdruk Hydro Trike XL, hoge bandenspanning, as in, totaalbeeld en detailbeeld 

 

2) Hoge bandenspanning, middenas uitgeschoven 
 
Deze stelling zorgt voor een gemiddelde bodemdruk  van 194.60 kPa in de bovenste 40 cm. 
In het spoor van het voorwiel meet ik een gemiddelde bodemdruk van 203.91  kPa, het spoor 
van de midden- en achterwielen zorgen respectievelijk voor een gemiddelde bodemdruk van 
185.75 kPa en 193.20  kPa.  
 
De gemiddelde insporing bedraagt: 
Spoor voorwiel:8.2 cm 
Spoor midden-wielen: 4.4 cm 
Spoor achterwielen: 9.8 cm 
 

 
Figuur 18:: voorstelling bodemdruk Hydro Trike XL, hoge bandenspanning, as uit, totaalbeeld en detailbeeld 

 

3) Lage bandenspanning, middenas ingeschoven 
 
Deze stelling zorgt voor een gemiddelde bodemdruk van 202.95 kPa in de bovenste 40 cm. 



In het spoor van het voorwiel meet ik een gemiddelde bodemdruk van 204.32 kPa, het spoor 
van de midden- en achterwielen zorgen voor een gemiddelde bodemdruk van 202.27 kPa. 
De luchtdruk in de banden bedraagt dan 1.9 bar vooraan, 2.1 bar op de achterwielen. 
 
De gemiddelde insporing bedraagt: 
Spoor voorwiel: 7.2 cm 
Spoor midden-wielen en achterwielen: 7.8 cm 
 

  
Figuur 19: voorstelling bodemdruk Hydro Trike XL, lage bandenspanning, as in, totaalbeeld en detailbeeld 

 

4) Lage bandenspanning, middenas uitgeschoven 
 
Dit is de normale veldstelling, bandenspanning bedraagt dan 1.9 bar vooraan, 2.1 bar 
achteraan. 
Deze stelling zorgt voor een gemiddelde bodemdruk van 180.24 kPa in de bovenste 40 cm 
In het spoor van het voorwiel meet ik een gemiddelde bodemdruk van 179.86  kPa, het spoor 
van de midden- en achterwielen zorgen respectievelijk voor een gemiddelde bodemdruk van 
181.37 kPa en 179.31 kPa.  
 
De gemiddelde insporing bedraagt: 
Spoor voorwiel:4.6 cm 
Spoor midden-wielen: 4.5 cm 
Spoor achterwielen: 4.4 cm 
 
 

 
Figuur 20: voorstelling bodemdruk Hydro Trike XL, lage bandenspanning, as uit, totaalbeeld en detailbeeld 

 
Hydro Trike 
 
Deze machine reed tweemaal over het proefperceel, éénmaal op hoge bandenspanning en 
éénmaal op lage bandenspanning. 
 



1) Hoge bandenspanning 
 
Deze stelling zorgt voor een gemiddelde bodemdruk  van 225.73 kPa in de bovenste 40 cm 
In het spoor van het voorwiel meet ik een gemiddelde bodemdruk van 242.72 kPa, het spoor 
van de achterwielen zorgen voor een gemiddelde bodemdruk van 208.25 kPa. 
 
De gemiddelde insporing bedraagt: 
Spoor voorwiel: 8.8 cm 
Spoor achterwielen: 9.8 cm 
 
 

 
Figuur 21: voorstelling bodemdruk Hydro Trike, hoge bandenspanning, totaalbeeld en detailbeeld 

 
 

2) Lage bandenspanning  
 
Deze stelling zorgt voor een gemiddelde bodemdruk van 208.60 kPa in de bovenste 40 cm. 
In het spoor van het voorwiel meet ik een gemiddelde bodemdruk van 211.69 kPa, het spoor 
van de achterwielen zorgen voor een gemiddelde bodemdruk van 207.04 kPa. 
 
De gemiddelde insporing bedraagt: 
Spoor voorwiel: 6.5 cm 
Spoor achterwielen: 6.3 cm 
 
 
 

 
Figuur 22:voorstelling bodemdruk Hydro Trike, lage bandenspanning, totaalbeeld en detailbeeld 

 
 
 
 
  



Samenvattende tabellen en grafieken 
 
Bodemdruk 
 
 

Machine Gemiddelde 
bodemdruk 
(kPa) 

Bodemdruk 
voorwiel (kPa) 

Bodemdruk 
midden-wiel 
(kPa) 

Bodemdruk 
achterwiel 
(kPa) 

Trekker + aanhanger 234.60    

HT* XL hoge bs°, as in 222.45 221.97 224.71 

HT* XL hoge bs°, as uit 194.60 203.91 185.75 193.20 

HT* XL lage bs°, as in 202.95 204.35 202.27 

HT* XL lage bs°, as uit 180.24 179.86 181.37 179.31 

HT* hoge bs° 225.73 242.72  208.25 

HT* lage bs° 208.60 211.69  207.04 
Tabel 1: samenvattende tabel bodemdruk 

HT* = Hydro Trike 
bs° = bandenspanning 
 
Insporing 
 
 

Machine Insporing 
voorwiel (cm) 

Insporing 
midden-wiel 
(cm) 

Insporing 
achterwiel  
(cm) 

Gemiddelde 
insporing 
(cm) 

Trekker + aanhanger 14.2 14.2 

HT* XL hoge bs°, as in 10.7 12.7 12.0 

HT* XL hoge bs°, as uit 8.2 4.4 9.8 7.5 

HT* XL lage bs°, as in 7.2 7.8 7.6 

HT* XL lage bs°, as uit 4.6 4.5 4.4 4.4 

HT* hoge bs° 8.8  9.8 9.5 

HT* lage bs° 6.5  6.3 6.4 
Tabel 2: samenvattende tabel insporing 

HT* = Hydro Trike 
bs° = bandenspanning 
 
Algemeen beeld 
 
In volgende grafiek zijn de gemiddelde waardes per machine uitgezet. Voor elk wielspoor 
van de machine werden 50 metingen gedaan. Elke lijn van de grafiek is het rekenkundig 
gemiddelde van alle metingen per machine. 
 
 



 
Figuur 23: samenvattende grafiek verloop bodemverdichting, horizontale as de diepte(0-80cm), verticale as 
bodemdruk (0-600kPa) 

Tractor – Hydro Trike XL lage BS – Hydro Trike 3Lage BS - HT XL Hoge BS - HT 3Hoge BS - 
Nulmeting 

 

 
Figuur 24: samenvattende grafiek verloop bodemverdichting detail, horizontale as de diepte(0-80cm), verticale as 
bodemdruk (0-600kPa) 

 
HT: Hydro Trike 
3W: Driewieler 



5W: Vijfwieler 
HBS: Hoge BandenSpanning 
LBS: Lage BandenSpanning 
 
  



Resultaten SPSS 
 
Om na te gaan of deze verschillen significante verschillen genoemd mogen worden, heb ik 
gebruik gemaakt van het statistisch software programma SPSS. Hiermee heb ik een Anova – 
variantie analyse uitgevoerd.  
 
Wanneer ik One – Way Anova toe pas op de resultaten van de metingen, binnen het 95% 
betrouwbaarheidsinterval, krijg ik onderstaand resultaat: 

 
Figuur 25: Uitprint SPSS 

  
Hetgeen het belangrijkste is van deze uitprint, is het cijfer bij “Sig”, hetgeen aangeduid is met 
een rode pijl. Indien dit cijfer kleiner is dan 0.005, kan men spreken van een significant 
verschil. Bovenstaand resultaat is het resultaat voor de diepte op 7cm. Deze diepte is zo 
gekozen omdat het de meest ondiepe zone was waar er geen ontbrekende waardes zijn. 
Voor elke tien centimeter dieper, kreeg ik telkens een gelijkaardige tabel, ik plaats deze hier 
echter niet in omdat dit weinig meerwaarde biedt voor het eindwerk. 
 
 
 



5 Discussie en algemeen besluit 
 

5.1 Discussie: 
 
Als we de resultaten van de metingen bekijken en deze uitzetten in een grafiek kunnen we 
reeds vaststellen dat niet alle lijnen dicht tegen elkaar liggen maar wel een gelijkaardig 
verloop kennen. Om na te gaan als deze “verschillen” wezenlijke verschillen mogen 
genoemd worden doe ik dienst op de statistiek. Ik paste een Anova: variantie - analyse toe. 
In wat volgt zullen de verschillen tussen de machines verder verklaard worden.   
 
Eerst zal ik de verschillen per machine bespreken. Als laatste worden de machines met 
elkaar vergeleken. 
 

5.1.1 Toelichting per machine 
 
Trekker met getrokken mengmesttank: 
 
We kunnen vaststellen dat deze een grote insporing veroorzaakt (14.2 cm) en de hoogste 
bodemverdichting teweeg brengt. Het voordeel van deze combinatie is dat deze zowel voor 
transport langs de weg kan ingezet worden alsook voor het veldwerk. Een trekker met 
getrokken mengmesttank is ook goedkoper en de trekker zelf is multi-inzetbaar. Deze kan 
ook gebruikt worden voor andere werkzaamheden buiten de mestdistributie. Deze 
combinatie is de populaire compromis van de vele eisen die men heden ten dage stelt aan 
de mestdistributie. Een bijkomend aspect, dat hierboven nog niet besproken werd, is het 
visuele aspect. De “schade” die een machine aanricht in grasland bij het toedienen van 
mengmest. Vele veehouders rijden graag dierlijke mest uit in of vlak na de regen. Dan is de 
toplaag van de bodem erg vochtig en bijzonder gevoelig voor betreding. Wanneer men dan 
met een trekker en drijfmesttank rijdt, die uitgerust is met banden met heel wat profiel op, 
krijgt men een vermalend, kneuzend effect in de graszode. Dit is zeer nefast voor de 
hergroei, verdere uitgroei van het gewas. Wanneer er maar één wiel per spoor rijdt, is dit 
effect veel kleiner en zal de hergroei vlotter op gang komen. 
 
Vervaet Hydro Trike XL: 
 
Deze machine heeft vier maal het proefveld overreden (hoge en lage bandenspanning, 
midden – as in- en uitgeschoven). Als we de resultaten bekijken, zien we twee duidelijke 
trends: 
 

- Het verlagen van de bandenspanning heeft tot gevolg dat de 
bodemverdichting verkleint. 

- Het uitschuiven van de midden – as zorgt voor een verlaagde gemiddelde 
bodemverdichting. 

 
Deze resultaten liggen in lijn met de verwachtingen . Verlaagde bandenspanning zorgt echter 
voor een groter draagvlak van de band en bijgevolg ook een groter contactoppervlak. Het 
uitschuiven van de midden – as zorgt ook voor een verlaging van de bodemverdichting. 
Echter moeten we hier een kanttekening bij maken. Het bereden oppervlak neemt wel in 
belangrijke mate toe (+46% ten opzichte van de machine met ingeschoven as). Vervolgens 
kunnen we ons afvragen of het beter is om een groter oppervlakte minder te verdichten, of 
om een kleiner oppervlak meer te verdichten. Om dit te weten moet men echter nog meer 
proeven uitvoeren en telkens de gewasopbrengst gaan bepalen. 
 

1) Midden -as uitgeschoven, lage bandenspanning 
 



Als we de normale land-configuratie bekijken, zien we de kleinste gemiddelde insporing 4.5 
cm en bijgevolg ook de minste bodemverdichting 180.24 kPa. Bij deze stelling is zowel de 
insporing als ook de bodemverdichting zeer homogeen. 
 

2) Midden -as uitgeschoven, hoge bandenspanning 
 
Wanneer we de as uitgeschoven laten maar de bandenspanning weer opdrijven, tot 3.2 bar 
zien we een insporing van gemiddeld 8.7 cm voor de grote wielen en 4.4 cm voor de kleine 
wielen. De gemiddelde bodemverdichting bedraagt 194.6kPa. De grote wielen zorgen voor 
een verdichting van 198.71 kPa en de kleine wielen voor 185.75 kPa. Dit is echter een 
relatief groot verschil tussen de kleine en de grote wielen.  
 
De oorzaak hiervan kunnen we als volgt verklaren: 
Bij een Hydro Trike XL is het mogelijk om de druk die op de midden – as komt te variëren. 
Dit gebeurt automatisch in functie van de tankinhoud. Aangezien in deze proef de tankinhoud 
ongewijzigd blijft, blijft eenzelfde druk op deze as behouden. Als tweede factor kan ik de 
gelijkblijvende bandenspanning in rekening brengen. De bandenspanning van de kleine 
wielen wordt niet mee verhoogd of verlaagd met de andere banden.  
Deze twee factoren zorgen er voor dat de as steeds een gelijkblijvende bodemdruk uitoefent, 
ongeacht de bandenspanning van de grote wielen. 
 
Hetgeen hierboven beschreven is, geeft zich goed weer in de resultaten. Bij de beide 
stellingen waarbij de midden – as uitgeschoven is, is er slechts een heel klein verschil in 
bodemverdichting (185.75 kPa <-> 181.37 kPa). Het verschil in isporing bedraagt slechts 1 
mm (4.4 cm <-> 4.5 cm), te verwaarlozen dus. Het grootste verschil manifesteert zich echter 
bij de grote wielen. Daar zien we een verschil van gemiddeld 17 kPa. Dit verschil is volledig 
toe te wijten aan het verschil in bandenspanning. 
 
 

3) Midden -as ingeschoven, hoge bandenspanning 
 
Dit is de normale stelling om over de weg te rijden. 
Bij deze stelling hebben we een gemiddelde bodemdruk van 222.45 kPa en relatief kleine 
verschillen tussen voor- en achterwielen. De gemiddelde insporing bedraagt 11.7 cm. Het 
verschil in bodemdruk tussen de sporen van de achterwielen en het spoor van het voorwiel 
bedraagt slechts 3 kPa, te verwaarlozen dus. 
 
 

4) Midden -as ingeschoven, lage bandenspanning 
 
Dit is de normale stelling om over de weg te rijden maar dan met verlaagde bandenspanning. 
Bij deze stelling hebben we een gemiddelde bodemdruk van 202.95 kPa en relatief kleine 
verschillen tussen voor- en achterwielen. De gemiddelde insporing bedraagt 7.6 cm. Het 
verschil in bodemdruk tussen de sporen van de achterwielen en het spoor van het voorwiel 
bedraagt slechts 2 kPa, te verwaarlozen dus. 
 
Vervaet Hydro Trike 
 

1) Hoge bandenspanning 
 
Dit is de normale stelling om over de weg te rijden. 
Bij deze stelling hebben we een gemiddelde bodemdruk van 225.73 kPa en relatief kleine 
verschillen tussen voor- en achterwielen. De gemiddelde insporing bedraagt 9.5 cm. Het 
verschil in bodemdruk tussen de sporen van de achterwielen en het spoor van het voorwiel 



bedraagt 34 kPa. Dit is een aanzienlijk verschil. Dit verschil is toe te schrijven aan de minder 
goede gewichtsverdeling ten opzichte van de Hydro Trike XL. Bij een Hydro Trike XL doet de 
midden – as dienst als “ontlasting” van de vooras en dit resulteert rechtstreeks in een 
kleinere bodemdruk. 
 
 

2) Lage bandenspanning 
 
Dit is de normale stelling om over het veld te rijden. 
Bij deze stelling hebben we een gemiddelde bodemdruk van 208.60 kPa en relatief kleine 
verschillen tussen voor- en achterwielen. De gemiddelde insporing bedraagt 6.4 cm. Het 
verschil in bodemdruk tussen de sporen van de achterwielen en het spoor van het voorwiel 
bedraagt slechts 4 kPa, te verwaarlozen dus. 
 

5.1.2 Toelichting en vergelijking tussen de machines 
 
Aangezien we met zekerheid kunnen zeggen dat de verschillen tussen de drie machines 
zoals ze op het veld worden ingezet significant zijn, is het zinvol om de onderlinge 
vergelijking tussen deze drie machines te maken. De vergelijking wordt enkel in detail 
besproken voor de normale veldstelling. Onderstaande tabel ter verduidelijking. 
 
 
Bodemdruk 
 

Machine Gemiddelde 
bodemdruk 
(kPa) 

Bodemdruk 
voorwiel (kPa) 

Bodemdruk 
midden-wiel 
(kPa) 

Bodemdruk 
achterwiel 
(kPa) 

Trekker + aanhanger 234.60    

HT* XL lage bs°, as uit 180.24 179.86 181.37 179.31 

HT* lage bs° 208.60 211.69  207.04 
Tabel 3: samenvattende tabel bodemdruk detail 

Insporing 
 

Machine Insporing 
voorwiel (cm) 

Insporing midden-
wiel (cm) 

Insporing 
achterwiel  (cm) 

Trekker + aanhanger 14.2 

HT* XL lage bs°, as uit 4.6 4.5 4.4 

HT* lage bs° 6.5  6.3 
Tabel 4: samenvattende tabel insporing detail 

HT* = Hydro Trike 
bs° = bandenspanning 
 
Uit deze resultaten blijkt dat de trekker de grootste insporing veroorzaakt en bijgevolg ook de 
grootste bodemverdichting. De Hydro Trike staat tussen de trekker en de Hydro Trike XL in. 
De Hydro Trike XL komt er in deze proef als beste uit. Deze machine zorgt voor de minste 
insporing en de kleinste bodemverdichting op het proefperceel. 
 
Verschillen in procenten: 
 
Aangezien de Hydro Trike XL hier als minst verdichtende machine uit het onderzoek komt, 
zal ik de vergelijking maken ten opzichte van deze machine. De Hydro Trike XL heeft een 
insporing van 31.7% en een bodemdruk van 76.9% ten opzichte van de trekker en een 
insporing van 45.1% en een bodemdruk van 86.6% ten opzichte van de Hydro Trike. 



5.1.3 Eigen mening 
 
Bij het lezen van deze bachelorproef rijst hoogstwaarschijnlijk de vraag: “Welke is nu de 
beste machine?”. Dit is echter een moeilijke vraag waar vanuit mijn oogpunt geen eenduidig, 
correct antwoord op bestaat. Elk van de onderzochte machines hebben hun voor en nadelen 
wat deze uniek en nuttig maakt. Als men wil weten welke machine de beste is, zal men 
steeds voor zichzelf de afweging moeten maken. Het resultaat van uw keuze zal grotendeels 
bepaald worden door uw persoonlijke voorkeur. Personen die graag zelf hun drijfmest willen 
uitrijden, zullen snel naar een trekker en getrokken drijfmesttank toe neigen. Voor de 
akkerbouwers die in de zomer drijfmest laten aanvoeren en uitrijden, zullen de Hydro Trike 
en Hydro Trike een streepje voor hebben. De capaciteit van deze machines wordt echter 
grotendeels bepaald door de beschikbare trailers. 
 
In mijn ogen is de trekker met getrokken mengmesttank een mooie compromis als men 
beperkte transport moet doen en toch met eenzelfde machine de mest wil spreiden. Dit moet 
echter wel gebeuren met een combinatie die voorzien is van een eventueel 
bandendrukwisselsysteem en bij gunstige omstandigheden. 
 
De Hydro Trike en Hydro Trike XL komen er voor mij als gunstigste machine uit wanneer 
men de drijfmest over langere afstand aanvoert (met vrachtwagens bijvoorbeeld) of  wanneer 
men de mest kan uitrijden dicht in de buurt van de opslag. Transport over de weg met een 
Hydro Trike is echter niet toegelaten vanwege de as-last. 
 
Zowel de Hydro Trike als de Hydro Trike XL werken volgens het één wiel per spoor- principe. 
Dit principe houdt in dat elke plaats slechts door één wiel, éénmaal overreden wordt. Dit 
principe levert een zeer mooi resultaat af, in het bijzonder op drassige bodems waar een 
vrucht op groeit. Doordat men elke plaats maar éénmaal overrijdt, zal men de vruchten 
bijzonder weinig schade toebrengen. Tevens zal men met een machine op dit principe in het 
voorjaar sneller een akker kunnen betreden. Een drassige akker vormt echter een soort van 
verharde bovenlaag die zijn structuur en draagkracht verliest bij het betreden. Wanneer er 
dan maar 1 wiel over moet, zal dit nauwelijks zichtbaar zijn en zal men zonder schade het 
perceel kunnen betreden. Een bijkomend voordeel van het één wiel per spoor – principe is 
dat men geen mulchend, frezend effect krijgt wanneer er meerdere wielen met voldoende 
groot profiel over éénzelfde plaats rijden.  
 
Uiteindelijk zal de keuze veelal bepaald worden door de uiteindelijke kostprijs per kubieke 
meter drijfmest en door de persoonlijke voorkeur van de betrokken personen. De ene hecht 
meer belang aan de kostprijs, de andere kijkt meer naar de bodem. 
  



5.2 Algemeen besluit 
 
Uit de bovenstaande resultaten kan besloten worden dat de verschillende machines elk een 
verschillende bodemdruk uitoefenen. In deze proef werd de nadruk gelegd op de 
bodemverdichting en op de homogeniteit van verdichten. We kunnen met zekerheid stellen 
dat de Hydro Trike XL hier als beste machine voor de dag komt. Deze verdicht zeer 
gelijkmatig en zorgt voor een bodemdruk die slechts 76.9% is van deze van een trekker met 
getrokken drijfmesttank. Ten opzichte van de gewone, traditionele Hydro Trike verdicht de 
Hydro Trike XL 86.6%. 
 
Bodemverdichting zegt echter niet alles, de insporing, het visuele aspect speelt ook mee. 
Hierop scoort de Hydro Trike XL echter ook het beste. De insporing tegenover de trekker 
bedraagt slechts 31.7% en ten opzichte van de Hydro Trike 45.1%.  
 
De kanttekening die hier moet gemaakt worden, is echter deze van de bereden oppervlakte. 
Een trekker met mengmesttank berijdt tweemaal 80 cm = 160 cm. Een Hydro Trike 3.20 
meter en een Hydro Trike XL 4.50 meter. Dit is een niet te negeren verschil. In de praktijk 
worden de zelfrijdende machines wel vaak uitgerust met een bredere bemester dan deze die 
gebruikt worden aan de getrokken mengmesttanks. Dit verlaagt het bereden percentage 
terug, maar brengt het niet onder dat van een trekker. 
 
 
 



 

6 Publiceerbaar artikel 
 

De Vervaet Hydro Trike: de hardste in het werk, de zachtste voor de 
bodem 

 
 
Het steeds groter en zwaarder worden van landbouwmachines als antwoord op de marktvraag 
naar hoge capaciteit gaat hand in hand met het verhoogde risico op bodemverdichting. In een 
recente proef heeft men onderzoek gedaan naar de bodemverdichting die machines in de 
mestdistributie teweeg brengen. Hierbij werd het verschil onderzocht tussen een klassieke 
combinatie en de heden ten daagse populaire zelfrijders. De klassieke combinatie bestond uit 
een trekker met getrokken drijfmesttank en de zelfrijders waren een Vervaet Hydro Trike en 
Vervaet Hydro Trike XL.  
 
Door de extremere weersomstandigheden en de beperkte financiële marges binnen de 
landbouwsector schenkt men steeds meer aandacht aan bodemstructuur. Deze is van cruciaal 
belang in de ontwikkeling van landbouwgewassen. Tijdens het onderzoek werden de drie 
proefmachines in beladen toestand met elkaar vergeleken. De trekker trok een drijfmesttank 
van 18 000 liter, de Vervaet Hydro Trike had een inhoud van 14 000 liter en de Vervaet Hydro 
Trike XL een inhoud van 20 000 liter. De proef werd uitgevoerd zonder bemester omdat er een 
zeer grote variatie bestaat in soorten bemesters en hun gewicht. 
 

 
Proefmachines v.l.n.r. Vervaet Hydro Trike XL, trekker met mengmesttank, Vervaet Hydro Trike 

 
De proef werd uitgevoerd op een zandbodem die vooraf volledig los gewoeld werd (tot 70 cm 
diepte) om een homogeen proefperceel te bekomen. Vervolgens reden de proefmachines 
naast elkaar over het proefperceel. Dit gebeurde telkens met één meter tussen de 
verschillende machines om onderlinge beïnvloeding uit te sluiten. Nadat de machines het 
proefperceel overreden hadden, werd met behulp van een penetrologger de verdichting van 
de bodem gemeten. Een penetrologger is een veldwerkinstrument die men kan gebruiken om 
de indringingsweerstand van de bodem te meten. De maat van de indringingsweerstand is 
recht evenredig met de grootte van de bodemverdichting. Tijdens het onderzoek werd ook de 
insporing van de verschillende proefmachines opgemeten. Dit werd gedaan met behulp van 
een touw en vouwmeter.  
 



 
Panoramafoto proefperceel na proef 

 
De maat van bodemverdichting wordt uitgedrukt in kPa, de insporing in cm. Uit de resultaten 
van het onderzoek blijkt dat er wel degelijk een significant verschil bestaat tussen de drie 
proefmachines. In onderstaande tabellen worden de metingen voorgesteld. 
 
Bodemdruk 
 

Machine Gemiddelde 
bodemdruk 
(kPa) 

Bodemdruk 
voorwiel (kPa) 

Bodemdruk 
midden-wiel 
(kPa) 

Bodemdruk 
achterwiel 
(kPa) 

Percentage 
bodemdruk 
(%) 

Trekker + 
aanhanger 

234.60    100 

HT* XL lage bs°, 
as uit 

180.24 179.86 181.37 179.31 76.9 

HT* lage bs° 208.60 211.69  207.04 86.6 
Tabel 1: samenvattende tabel bodemdruk 

 
Insporing 
 

Machine Insporing 
voorwiel (cm) 

Insporing 
midden-wiel (cm) 

Insporing 
achterwiel  (cm) 

Percentage 
insporing 
(%) 

Trekker + aanhanger 14.2 100 

HT* XL lage bs°, as uit 4.6 4.5 4.4 31.7 

HT* lage bs° 6.5  6.3 45.1 
Tabel 2: samenvattende tabel insporing 

HT* = Hydro Trike 
bs° = bandenspanning 
 
Uit de bovenstaande resultaten (Tabel 1) kan besloten worden dat de verschillende machines 
elk een verschillende bodemdruk uitoefenen. In deze proef werd de nadruk gelegd op de 
bodemverdichting en op de homogeniteit van verdichten. We kunnen met zekerheid stellen 
dat de Hydro Trike XL hier als beste machine voor de dag komt. Deze verdicht zeer gelijkmatig 
en zorgt voor een bodemdruk die slechts 76.9% is van deze van een trekker met getrokken 
drijfmesttank. Ten opzichte van de gewone, traditionele Hydro Trike verdicht de Hydro Trike 
XL 86.6%. 
 
Bodemverdichting zegt echter niet alles, de insporing (Tabel 2), het visuele aspect speelt ook 
mee. Hierop scoort de Hydro Trike XL ook het beste. Als we de metingen vergelijken met deze 



van de trekker zien we dat de insporing van de Hydro Trike slechts 45.1% bedraagt en deze 
van de Hydro Trike XL amper 31.7% ten opzichte van de trekker. 
 
De kanttekening die hier moet gemaakt worden, is echter deze van de bereden oppervlakte. 
Een trekker met mengmesttank berijdt tweemaal 0.80 m = 1.60 m. Een Hydro Trike 3.20 meter 
en een Hydro Trike XL 4.50 meter. Dit is een substantieel verschil. In de praktijk worden de 
zelfrijdende machines wel vaak uitgerust met een bredere bemester dan deze die gebruikt 
worden aan de getrokken mengmesttanks. Dit verlaagt het bereden percentage ten opzichte 
van de bewerkte oppervlakte 
 
Zowel de Hydro Trike als de Hydro Trike XL werken volgens het één wiel per spoor- principe. 
Dit principe houdt in dat elke plaats slechts door één wiel, éénmaal overreden wordt. Dit 
principe levert een zeer mooi resultaat af, in het bijzonder op drassige bodems waar een gewas 
op groeit. Doordat men elke plaats maar éénmaal overrijdt, zal men de gewassen bijzonder 
weinig schade toebrengen. Tevens zal men met een machine op dit principe in het voorjaar 
sneller een akker kunnen betreden. Een drassige akker vormt echter een soort van verharde 
bovenlaag die zijn structuur en draagkracht verliest bij het betreden. Wanneer er dan maar 
één wiel over moet, zal dit nauwelijks zichtbaar zijn en zal men zonder schade het perceel 
kunnen betreden. Een bijkomend voordeel van het één wiel per spoor – principe is dat men 
geen mulchend, frezend effect krijgt wanneer er meerdere wielen met voldoende groot profiel 
over éénzelfde plaats rijden.  
 
We kunnen besluiten dat de verschillende machines elk een verschillende bodemdruk 
uitoefenen en insporing teweeg brengen. De Vervaet Hydro Trike komt hier als beste voor de 
dag door zijn lage en zeer homogene bodemdruk.  
  



Bijlagen 
 
 
Trekker voorbanden 
 

 
Figuur 26: tabel bandenspanning voorbanden trekker 

 
Trekker achterbanden 
 



 
Figuur 27:tabel bandenspanning achterbanden trekker 

 
Mengmesttank 
 

 
Figuur 28: tabel bandenspanning banden mengmesttank 

  Hydro  Trike & Hydro Trike XL: 



 
Figuur 29: tabel bandenspanning Hydro Trike en Hydro Trike XL, bovenaan het voorwiel, midden de middelste 
wielen, onderaan de achterwielen 
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