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1. Algemeen 
 

1.1  Over deze handleiding  

Aan de samenstelling van deze handleiding is uiterste zorg besteed. Wanneer u op- of 
aanmerkingen heeft over dit document kunt u contact opnemen met uw dealer. Uw 
opmerkingen zijn belangrijk om deze handleiding goed aan te laten sluiten op de praktijk en 
om onjuistheden of onduidelijkheden op te lossen. Aan dit document kunnen geen rechten 
worden ontleend. Vantage Agrometius bv. accepteert geen aansprakelijkheid voor schade die 
voortkomt uit (druk)fouten, onjuistheden of onvolledigheden in dit document. Alle rechten 
voorbehouden. Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Vantage Agrometius bv. 
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2. Componenten 
 

De GeoBas modellen worden in 2020 geleverd in de volgende uitvoeringen (wijzigingen 

kunnen jaarlijks plaatsvinden): 

 

2.1  Bodemvochtstations  

GeoBas LoRain Soil Basic 

Bevestigingspaal, inwendig Luchttemperatuur en RV, zuigspanning (watermark) 

en bodemvocht 

 

GeoBas LoRain Soil  

Bevestigingspaal, Neerslagmeter, inwendig Luchttemperatuur en RV,                                

zuigspanning (watermark) en bodemvocht  

 

GeoBas Expert6   

Bevestigingspaal, Neerslagmeter, Sentek Probe met                                             6x 

Bodemtemperatuur, 6x Zoutgehalte en 6x Bodemvocht   

 

 

2.2  Weerstations  

GeoBas LoRain 

Bevestigingspaal, Neerslagmeter, inwendig Luchttemperatuur en RV  

 

GeoBas Weerstation Complete  

Bevestigingspaal, Basisunit, Neerslag, Temperatuur, RV,  

Straling, Windsnelheid en Bladnat 
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3. Installatie GeoBas 
In dit hoofdstuk wordt de plaatsing van de GeoBas beschreven. Bij de GeoBas productpagina  

https://www.vantage-agrometius.nl/product/geobas-bodemvochtsensor/ kunt u ook de 

installatie video bekijken in het tabblad Documentatie. Indien u deze handleiding digitaal heeft 

geopend, kunt u ook op de volgende link klikken YouTube Geobas 

 

3.1  Het station plaatsen  

3.1.1 Beste periode  
Plaats de GeoBas stations aan het begin van het groeiseizoen na het planten of zaaien 

doen. Hoe eerder u de stations plaatst voor het beregenseizoen begint des te beter.   

3.1.2 Voorbereiding 

Bij de GeoBas bodemvochtstations met zuigspanningssensor   dient voor plaatsing 

in de grond deze 12 - 24 uur (!) in een bak water te worden gelegd. Dit draagt er toe bij 

dat de sensor sneller reageert op de daadwerkelijke capillaire werking in de bodem.  

3.1.3 Benodigdheden   
Voor plaatsing van de GeoBas weerstations is alleen een grondboor benodigd. 

Voor plaatsing van de GeoBas bodemstations is het raadzaam om naast een grondboor het 

volgende te gebruiken: 

• Hol buisje van bijvoorbeeld PVC of metaal (20 tot 22 mm diameter)  

• Mes of plamuurmes  

• Steekschop 

 

Figuur 1. Benodigdheden plaatsing GeoBas LoRain Soil  

https://www.vantage-agrometius.nl/product/geobas-bodemvochtsensor/
https://www.youtube.com/watch?v=BdyHwpB6wiE&feature=youtu.be
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3.2  Locatie in het perceel 

Het station wordt in de meeste gevallen ± 4m links of rechts van het spuitspoor geplaatst. Hou 
daarbij wel rekening houdend hoe er beregend wordt. Bij gebruik van een haspel is het 
gewenst om het station halverwege de waterstraal te plaatsen om zo een juiste indicatie te 
krijgen van de beregende hoeveelheid. Om een goed beeld te krijgen is het van belang dat 
het station op een locatie in het perceel wordt geplaatst waar de bodemtextuur overeenkomt 
met het gemiddelde van het perceel.  
  
De beste periode van het plaatsen van de sensoren is direct na poten of zaaien om geen 
verstoring in de wortelgroei te veroorzaken.  
 

3.2.1   Plaatsing Weerstation   
Plaatsing van het GeoBas weerstation is eenvoudig. Door middel van een grondboor kan het 

station geplaatst worden. Zorg dat de paal met regenmeter enigszins waterpas staat om een 

goede neerslagmeting te kunnen bewerkstelligen. Bij de regenmeter zit een ingebouwd 

waterpas. Draai het zonnepaneel naar het zuiden. 

 

3.2.2   Plaatsing Bodemstation   
 

Gaaf een kuil van 30 tot 40 cm dwars op de plant-/ zaairichting tussen de rijen. Het is van 

belang de grond boven en rond de sensoren zo min mogelijk te verstoren, om een zo 

representatief mogelijk beeld van de vochthuishouding te krijgen, Het is afhankelijk van het 

gewas op welke diepte de sensoren geplaatst worden. Aanbevolen wordt deze zo ongeveer 

15-20 cm onder de knol of onder het zaaibed te plaatsen. In de nettenbollenteelt kunt u de 

sensor net boven of onder het net plaatsen.  

Voor het plaatsen van de bodemvocht sensor kunt u het beste gebruik maken van een 

plamuurmes of een ander plat stuk metaal. Deze dienen verticaal in de grond te worden 

gestoken zodat de twee pennen van de sensor recht boven elkaar komen te staan (Figuur 2). 

 

  Figuur 2. Plaatsing bodemvocht- (links) en zuigspanningssensor (rechts) in voorgestoken gaten.  

Voor het plaatsen van de zuigspanning sensor wordt aanbevolen om met een buisje, met een 

iets kleinere diameter dan de dikte van de zuigspanning sensor, een gat te maken op dezelfde 
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hoogte als waar de vochtsensor wordt geplaatst. Hierdoor heeft de sensor goede aansluiting 

met de grond. In Figuur 3 ziet u de uiteindelijke plaatsing van beide sensoren.  

 

Figuur 3. Bodemvocht en zuigspanning sensor  
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4. Activeren van station op FieldClimate om data te bekijken 
 

De gegevens van uw GeoBas station kunt u bekijken via FieldClimate. Deze portal is 

beschikbaar via de pc en telefoon. Via de pc kunt u eenvoudiger instellingen wijzigen en 

gedetailleerd naar het verloop van de grafieken kijken.  

Via de telefoon heeft u altijd uw data op zak en kunt u snel de actuele 

waarden bekijken. U kunt de FieldClimate App downloaden op iPhone 

of Samsung smartphone. 

  

4.1 Aanmaken account 

U kunt via de pc of mobiele App een account aanmaken. De uitleg is hier omschreven zoals 

het via de pc aangemaakt kan worden. Via de App is het principe hetzelfde, alleen zijn de 

knoppen uiteraard anders ingericht.  

Voor de pc gaat u naar de website ng.fieldclimate.com.  Klik op het + teken om een nieuw 

account aan te maken.  

 

Figuur 4. Aanmaken account voor FieldClimate  

Maak een gebruikersnaam aan en een wachtwoord wat u kunt onthouden en vul uw 

emailadres in. Bevestigen met groene pijl. Na doorlopen van de stappen krijgt een verificatie-

email. Hierna kunt u inloggen op uw account.  

4.2  Toevoegen GeoBas stations 

Als u een account heeft aangemaakt kunt u vervolgens uw stations gaan toevoegen. Dit kunt 

u doen door rechtsboven op het  symbool te klikken en vervolgens te kiezen voor ‘Voeg 

toe/verwijder station’.  

https://ng.fieldclimate.com/auth/login?returnUrl=%2Fdashboard
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Figuur 5.  Toevoegen bodem- of weerstation stap 1 

Vervolgens dient u het serienummer (ID) van het station in te vullen (Figuur 6). De station 

sleutel is een toegangscode die u ontvangt van Vantage Agrometius. Key 1 geeft volledige 

wijzigingsrechten, Key 2 kunt u geven indien u alleen-lezen toegang wilt geven aan een 

gebruikersaccount.    

 

Figuur 6. Toevoegen bodem- of weerstation stap 2 
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5. Gebruik FieldClimate Portal via de pc  
Nu krijgt u uw GeoBas data inzichtelijk in de FieldClimate portal. In dit hoofdstuk wordt 

uitgelegd hoe u de data via pc kunt bekijken. Uitleg over de FieldClimate App vindt u in 

hoofdstuk 6.  

5.1 Dashboard 

In Figuur 7 ziet u het overzicht van uw stations in een lijst, en onderstaand een overzicht via 

Google Maps. U kunt uw Dashboard indien gewenst wijzigen via het potloodtekentje.  

 

Figuur 7. Dashboard FieldClimate  

  



 
 

 
 12 
 

5.2  Bekijken grafieken  

Via de ‘Gieter’   knop kunt u de bodemgrafieken bekijken. Deze staan onder elkaar 

weergeven op de pc. 

 

Figuur 8. Verloop bodemvocht 

 

 

Figuur 9. Verloop zuigspanning. In het blauwe gebied is de zuigspanning laag en heeft de plant ruim tot een 
verzadigde hoeveelheid vocht, in het groene gebied heeft het voldoende vocht, en in het rode gebied is de 

zuigspanning te hoog opgelopen en komt de plant in vochtstress.   

 

Figuur 10. Verloop neerslag 

Het volgende is te herleiden uit de grafiek. Bij de eerste cirkel, rond 26 juni, kunt u zien dat er 

een twee ruime hoeveelheden neerslag vallen binnen twee dagen, zo’n 40 mm tezamen. De 

grond had echter nog voldoende vocht, zo zit de zuigspanning nog op maximaal 20 cbar 

voor de eerste cirkel. Gevolg hiervan is dat het bodemvocht twee steile pieken omhoog 

maakt na de neerslag en de zuigspanning naar het verzadigde gebied duikt (0-5 cbar).  
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Bij de tweede cirkel, rond 2 juli, is te zien dat een enkele hoeveelheid neerslag van 12 mm 

zorgt voor een korte daling in de zuigspanning en dat het bodemvocht niet piekt, maar 

slechts de daling stopt en de lijn van het bodemvocht vlak houdt. Het wordt dus waarschijnlijk 

direct opgenomen door de wortels. 

Bij de derde cirkel, rond 10 juli, is te zien dat de zuigspanning in de voorgaande dagen flink 

is opgelopen tot in het rode gebied. Vanaf dit moment heeft de plant dus neerslag of een 

beregening nodig om hoge productie te behouden. Die beregening wordt op 10 juli gegeven 

in de vorm van 20 mm, wat zorgt dat de zuigspanning weer op 5 (cbar/kPa) uitkomt, net niet 

in het verzadigde gebied dus. Dit is een mooi streefwaarde, te veel beregening zorgt voor 

uitspoeling. 

5.3  Grafiek instellingen wijzigingen 

In het menu ‘Bodemvocht’ kunt u ook het Full en het Refill point invullen. U krijgt dan grafisch 

het verzadigings- en verwelkingspunt inzichtelijk zoals in Figuur 8.  Klik hiervoor op de 

knop zoals in Figuur 11.  

 

Figuur 11. Full en Refill punt instellen 

Vul vervolgens het verzadigingspunt (Full point) in. Dit is meestal is gewoonlijk 5 cbar. Vul 

vervolgens het verwelkingspunt (Refill point) in. Dit kan bijvoorbeeld 40 zijn. Dit is 

onafhankelijk van het o.a. het gewas, gewasstadium en grondsoort. Meer informatie over het 

bepalen van deze waarden en beregeningsadvies vindt u in hoofdstuk 7.  
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5.4  Sensorinstellingen wijzigen  

Via de knoppen aan de linkerkant van het scherm kunt u door de verschillende menu’s 

navigeren. Kies voor  om naar instellingen te gaan. Hier kunt u onder andere de 

sensorconfiguratie wijzingen (Figuur 12). Zo kunt u uw eigen naam geven aan de sensoren 

via ‘Aangepaste naam’ of de kleur wijzigen voor de lijngrafiek.  

 

Figuur 12. Weergave instellingen station wijzigen. 
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6. Gebruik FieldClimate Portal via de mobiele App 
U kunt de data ook bekijken via de FieldClimate App. In dit hoofdstuk worden enkele 

specifieke verschillen ten opzichte van het gebruik van de FieldClimate Portal via de pc 

uitgelegd. U ziet in dit hoofdstuk de weergave op een Samsung telefoon. Op de iPhone kan 

de App op verschillende vlakken afwijken. Daarnaast is de App continu in ontwikkeling, 

nieuwe versies kunnen dus ook verschillen van deze handleiding.   

Bij het openen van de App komt u automatisch op het beginscherm (Figuur 13). Door op het 

zwarte balkje met de naam van het station zoals  te klikken kunt u wisselen 

tussen de stations. 

Door op   te klikken komt u in het menu (Figuur 14). Hier kunt u bijvoorbeeld kiezen voor 

Bodemvocht. U krijgt de Actuele waarde te zien. Door van rechts naar links te swipen of op 

de puntjes  te drukken kunt u schakelen tussen de verschillende bodemsensoren (Figuur 

15). U kunt onder in het scherm ook kiezen voor ‘Grafiek’ (Figuur 16) of ‘Staafdiagram’. 

 
  

Figuur 13. Beginscherm 
 

Figuur 14. Menu App 
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Figuur 15. Actuele waarde bodemsensoren  

 
Figuur 16. Grafiek zuigspanning (Watermark) 

U kunt ook in het menu voor ‘Kaartoverzicht’ kiezen om op een Google Maps kaart de 

waarden zoals Neerslag van al uw stations grafisch te bekijken (Figuur 17).   

  

Figuur 17. Kaartoverzicht Neerslag  
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7. Richtlijnen beregeningsmoment   
 

Iedere situatie kan uniek zijn vanwege verschillen in gewas, bodem en klimaat. Het 

belangrijkste moment is het verloop van de grafiek tussen de laatst gemeten waarde en die 

van 3-5 dagen geleden. Dat wil zeggen, hoe snel is de waarde gestegen? Een langzame 

stijging betekent dat de bodem langzaam aan het uitdrogen is. Maar een grote sprong betekent 

dat de bodem het water zeer snel verliest. Dit verloop van de waardes vertelt u wanneer er 

beregend moet worden. De waardes na een irrigatie of regenval tonen u precies hoe effectief 

de hoeveelheid water echt was. Zo kunt u met behulp van de GeoBas bepalen of u de volgende 

keer eerder of later en meer of minder moet beregenen. Uitleg over interpretatie van grafieken 

kunt vinden in paragraaf 5.2. Ook kunt u altijd de teeltspecialist van Vantage Agrometius om 

telefonische hulp vragen voor van de interpretatie van uw grafieken.  

In Tabel 1 kunt u algemene richtlijnen vinden met betrekking tot zuigspanning en bodem. 

0 – 10 cbar/ kPa Verzadigde bodem 
 

10 – 30 cbar/ kPa Bodem is voldoende NAT (met uitzondering van grof zand, die 
beginnen water te verliezen) 

30 – 60 cbar/ kPa Gebruikelijk bereik voor irrigatie (meeste bodems) 
 

60 – 100 cbar/ kPa Gebruikelijk bereik voor irrigatie in zware klei bodems 
 

100 – 200 cbar/ kPa Bodem wordt gevaarlijk droge voor maximale productie, opletten!! 
Er treedt in dit stadium nog geen blijvende schade op 
 

Tabel 1. Algemene richtlijn zuigspanning (watermark). Bron: 701 Meter Manual-WEB.pdf 

In Tabel 2 kunt u algemene richtlijnen vinden met betrekking tot zuigspanning en gewassen. 

Voor aardappelen op de zware klei bodem kunt u dus aan de bovenkant van het bereik gaan 

zitten voor irrigatie (>50 cbar). Voor zandgronden zou irrigatie vanaf 30 cbar al gewenst 

kunnen zijn. Naast grondsoort is dit ook afhankelijk van stadium van gewas en ras.  
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Tabel 2. Zuigspanning waarbij irrigatie wordt aanbevolen per gewas  Bron : - Sanders, D.C., 1997. Vegetable Crop 

Irrigation. Horticulture Information Leaflet 33-E, North Carolina Cooperative Extension Service, NC State University. - Gratton, 
S.R. and J. Oster, 1992. Water Quality Guidelines for trees and vines. Drought Tip 92-38, CA Dept. of Water Res., LAWR 
Dept.-Univ of CA, USDA Drought Response Office and USDA Soil Conservation Service. - Himelrick, D.G., L.M. Curtis, and 
T.W. Tyson, 1999. Commercial Strawberries. Publication ANR-662, Alabama. - Strawberry Plasticulture Guide for North 
Carolina, The Southern Region Small Fruit Center, NCSU Centennial Campus, Raleigh, NC. 

 

De interpretatie van beschikbaar vocht voor de wortels van de plant is eenvoudig. Stijgt de 

zuigspanning snel richting de waarden in Tabel 2 moet men irrigatie gaan overwegen.  

Naast de zuigspanning kan men natuurlijk ook de informatie van de bodemvochtsensor 

gebruiken om te bepalen wat of de grond op verwerkingspunt zit. In Tabel 3 vindt u voor 

verschillende soorten deze waarden. Deze waarden kunnen echter voor uw grond en gewas 

afwijken. Aanbevolen wordt daarom vooral naar het verloop van het bodemvocht te kijken en 

niet naar de exacte waarde.  

 
Tabel 3. Vochthoudend vermogen voor verschillende gronden.  Bron: Dr.ir. S.F. Kuipers. 1968. Bodemkunde. 
Tjeenk Willink, Zwolle.



 

   
 

 

8. Onderhoud 
De GeoBas station behoeven niet al te veel onderhoud. Het is met name van belang te zorgen 

dat de regenmeter redelijk schoon blijft van modder, vogelpoep en spinnenwebben. Daarnaast 

dient het zonnepaneel periodiek schoongemaakt te worden, zeker als men met de veldspuit 

over het station heen spuit.  

8.1 Opslag 

8.1.1 Winter stalling 
Met de oudere generaties GeoBassen was het nodig om de batterij los te koppelen bij 

winterstalling in een donkere omgeving om de batterij niet leeg te trekken. Het 2020 model van 

de GeoBas LoRain en GeoBas LoRain Soil heeft een supercapacitor als batterij, welke vanzelf 

weer oplaadt als u hem in het licht zet. Zodoende is loskoppelen van de batterij niet meer nodig.  

Bij het GeoBas Expert6  en Weerstation Complete is het loskoppelen van de batterij bij opstallen 

in een donkere ruimte nog wel nodig.  

8.1.2 Bescherming tegen vorst 
U kunt indien gewenst uw GeoBas ook het gehele jaar buiten laten staan. Let wel dat o.a. de 

zuigspanningssensor niet bestemd is tegen strenge vorst. Zorg in dat geval dat deze sensoren 

beschermd zijn tegen de vorst. Het makkelijkst doet u dit door de sensoren in te graven op een 

diepte van minimaal 30 cm. Hierdoor heeft u ook een beeld van de vochthuishouding tijdens de 

winter. 
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BE +32 11 599 566 
 
info@vantage-agrometius.com 
www.vantage-agrometius.com 

                    
___________________________________________________________ 
 

 

 


