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MACHINEDEMONSTRATIE

EROSIEBESTRIJDING  
DOOR NIET-KERENDE BODEMBEWERKING 

Erosie is niet enkel nadelig voor de kwaliteit van landbouwgronden door het af-

spoelen van de vruchtbare grondlaag. Ook omwonenden ondervinden hinder door 

modder op wegen en in woningen. De kosten voor het ruimen van slib uit riolen en 

waterlopen kunnen hoog oplopen. Erosie voorkomen is dus de boodschap.

Niet-kerende bodembewerking (NKB) is een zeer efficiënte techniek om erosie 

tegen te gaan. Gemiddeld vermindert niet-kerende bodembewerking erosie met 

85%. In het kader van de huidige en toekomstige randvoorwaarden in het Ge-

meenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt niet-kerende bodembewerking 

dan ook verplicht toegepast bij heel wat teelten op erosiegevoelige percelen.

De bedoeling van de demonstratie is grondbewerkingsmachines te demonstre-

ren die een alternatief vormen voor het ploegen. Het breken van storende lagen 

in de ondergrond en het creëren van een optimale bewortelingszone onder de 

topbodemlaag is hierbij van groot belang. Bij deze niet-kerende grondbewerking 

wordt het organisch materiaal immers bovenaan gehouden waardoor het risico 

op erosie sterk gereduceerd wordt.

Concreet zullen machines gedemonstreerd worden die behoren tot één van de 

volgende categorieën: 1) grondbewerkingsmachines met een werkdiepte van 20 

à 35 cm (decompactie), 2) grondbewerkingsmachines met een werkdiepte van 10 

à 20 cm (grond breken zonder intense vermenging van de toplaag), 3) machines 

die werken volgens het principe van ‘strip till’ en 4) machines om drempeltjes aan 

te leggen in gewassen die op rijen/ruggen geteeld worden.

Daarnaast kunt u op het demonstratieterrein verschillende stands bezoeken 

waar de organiserende partners heel wat interessante informatie beschikbaar 

stellen m.b.t. erosiebeperkende technieken (groenbedekkers, profielputten, re-

sultaten lange-termijnproeven niet-kerende bodembewerking in akkerbouwge-

wassen, demonstratieveld maïsinzaai volgens niet-kerende bodembewerking, 

aanleg van drempeltjes in aardappelen en maïs  …).

Aangezien deze demonstratie zowel door Vlaamse als Waalse partners georganiseerd 

wordt, richt dit initiatief zich naar alle Vlaamse EN Waalse land- en tuinbouwers.

Donderdag 04 september 2014 
Van 09.00u tot 17.00u

Hof ter Vaeren 
Zavelstraat | Huldenberg

9:00u: opening

• tentoonstellingstanden deelnemende firma’s continu te 

bezoeken

• voorlichtingsstanden ‘erosie-beperkende maatregelen’ 

doorlopend toegankelijk

10:00u - 12:30u:  demonstratie  
machines niet-kerende grondbewerking

13:30u - 16:00u:  herhaling demonstratie  
machines niet-kerende grondbewerking

• grondbewerkingsmachines  

werkdiepte 20 – 35 cm

• grondbewerkingsmachines  

werkdiepte 10 – 20 cm

• ‘strip till’ -machines

• machines om drempeltjes aan te leggen

17:30u: einde

Toegang: € 5,00 inclusief brochure en parking

Info:  

Vlaamse overheid 

Departement Landbouw en Visserij 

Koning Albert II-laan 35 bus 40 | 1030 Brussel 

Pascal Braekman 

Tel. 09 276 28 43 | pascal.braekman@lv.vlaanderen.be


